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Na sesji Rady Miejskiej 
w Łęcznej radni przyjęli 
między innymi uchwałę do-
tyczącą opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Wbrew powtarzanym 
kłamstwom podjęta uchwała 
nie wprowadza podwyżek. 
Mieszkańcy nadal będą płacić 
17zł za śmieci segregowane.

Samą modyfikację przepi-
sów wymusiła przyjęta przez PiS 
sejmowa ustawa, która zniosła 
możliwość zbierania odpadów 
komunalnych bez segregacji i 
wprowadziła nowy rodzaj opła-
ty dla mieszkańców niezbierają-
cych odpadów selektywnie. Ta 
nowa opłata została w ustawie 
nazwana „opłatą podwyższoną”. 
W tej sytuacji dziwi postawa  wi-
ceprzewodniczącego klubu PiS 
w radzie miejskiej, który jakby 
nie zauważał uchwalenia przez 
sejm ustawy. 

Jak informuje ratusz:
- stawka za odbiór odpa-

dów pozostaje na niezmienio-
nym poziomie (17 zł od osoby). 
Posiadacze Karty Dużej Rodzi-
ny dalej mogą uzyskać częścio-
we zwolnienie z opłat (30%).

Bez podwyżki za śmieci
- wszystkie deklaracje zło-

żone przez osoby segregujące 
odpady zachowują moc. 

- mieszkańcy, którzy do-
tychczas deklarowali brak segre-
gacji będą wzywani do złożenia 
nowych deklaracji.

Grzegorz Kuczyński, 
rzecznik urzędu stwierdził - 
Burmistrz Leszek Włodarski 
jasno stwierdził, że będzie dą-
żył do utrzymania jak najdłużej 
dotychczasowej stawki opłaty  
i będzie wspierał spółdzielnie  
w działaniach na rzecz popra-
wy jakości segregacji odpadów.  
W tym roku, w odróżnieniu do 
wielu miast, które podnosiły 
ceny, stawka pozostała na po-
ziomie 17 zł od osoby. Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy dekla-
rujący dotychczas brak segre-
gacji odpadów dostosują się do 
nowych wymogów zbiórki se-
lektywnej. Jest to działanie w in-
teresie zbiorowym mieszkańców 
naszej gminy. W gminie uważa-
ją, że chociaż wiele jest jeszcze 
do zrobienia, to wprowadzona 
„opłata podwyższona” jest osta-
tecznością, do której nigdy nie 
powinno dojść.                     (r)

Ryszard Nowosadzki: Na początek poproszę o krótkie 
podsumowanie ubiegłego roku. Co udało się zrobić, wybu-
dować, by mieszkańcom Łęcznej żyło się po prostu lepiej.

Leszek Włodarski: Rok bardzo ciężki, pełny nowych zadań 
i obowiązków, ale niezwykle udany. W zakresie inwestycji z pew-
nością cieszy ukończenie kolejnego III etapu rewitalizacji Parku 
Podzamcze, z którego mieszkańcy są bardzo zadowoleni i dumni. 
Jestem przekonany, że podobny efekt uzyskamy kończąc rewitaliza-
cję Starego Miasta, na którą otrzymaliśmy 11 mln zł z UE i którą 
z sukcesem rozpoczęliśmy w 2019 roku. Z myślą o najmłodszych 
przeprowadziliśmy modernizację SP nr 2 wraz z basenem. Dbając 
o zwiększenie standardów opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi, zdecydowaliśmy się na remont budynku dawnego spichlerza  
w Podzamczu z przeznaczeniem na nową siedzibę Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Przeprowadziliśmy przebudowę ulic tworząc 
jednocześnie nowe miejsca parkingowe: Pasternik, Nadrzeczna, 
Sportowa, Gwarków i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wierzbowej.  
Z pewnością bardzo duża grupa osób jest zadowolona z wybudowa-
nej sieci wodociągowej na terenie działek os. Niepodległości. Wszyst-
kie wymienione działania z pewnością wpłyną na polepszenie życia 
mieszkańców naszej gminy. Warto wspomnieć, że wszystkie wy-
mienione zadania udało się zrealizować bez zaciągania kredytu, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązania Gminy Łęczna o ponad 
3 mln zł. Dodatkowo rok zakończyliśmy z prawie 4 mln nadwyżką, 
którą będzie można wykorzystać w tym roku. Niewiele samorządów 
w Polsce może pochwalić się tak dobrze zakończonym rokiem.

RN: No to konsekwentnie, jakie tegoroczne działania 
spowodują podniesienie jakości życia w mieście?

LW: Kontynuujemy prace związane z rewitalizacją Starego 
Miasta. Na ten rok zaplanowaliśmy dwa duże zadania: budowę kład-
ki pieszo-rowerowej nad drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej oraz 
przebudowę kamienicy na Rynku II, którą chcemy zaadoptować na 
Centrum Spotkań Senioralnych i lokale komunalne. W tym roku za-
kończymy opracowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do 
aplikowania o środki na budowę dróg poprawiających komunikację 
w okolicy Urzędu Pracy i Starostwa oraz modernizację ul. Wiklino-
wej. Rozpoczynamy również przygotowania do termomodernizacji 
SP nr 4 w Łęcznej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców chcemy 
doposażyć jednostkę OSP Łęczna w nowoczesny wóz bojowy, który 
zastąpi dotychczasowy wysłużony już pojazd. Duża inwestycja dro-
gowa będzie realizowana w sołectwach Ciechanki Krzesimowskie  

Rozmowa z burmistrzem Leszkiem Włodarskim 

Budżet 2019 z nadwyżką Zamach na łęczyński szpital
Po pieniądze, które dobrą 

pracą pozyskał szpital powia-
towy w Łęcznej ustawia się 
już kolejka chętnych. 

Szpital z Łęcznej nie dość, 
że przynosi rok w rok pewien 
dochód, to jeszcze odłożył 
na rozwój i ciężkie czasy kil-
kanaście ładnych milionów. 
Szpitale wokół są zazwyczaj 
zadłużone, niektóre bardzo. 
Ich dyrektorzy muszą przygo-
tować programy naprawcze. A 
to trudne. 

Dyrektor świdnickiej 
lecznicy musi na przykład 
uporać się z 1,5 milionowym 
zadłużeniem i wdrożyć pro-
gram naprawczy. Jednym z 
jego pomysłów jest połączenie 
ze szpitalem w Łęcznej. W za-
mian porodówka?

- Rodzi u nas wiele kobiet, 
nasza porodówka ma bardzo 
dobre opinie. Nasi położni-
cy przyjmują tysiąc porodów 
rocznie - mówi Jacek Kamiń-
ski, dyrektor SP ZOZ w Świd-
niku. Chcemy w ten oddział 
inwestować, aby rodzić mogło 
jeszcze więcej kobiet w jeszcze 
lepszych warunkach – dodaje.

- Oba miasta dzieli je-
dynie 15 minut drogi. Miesz-
kańcy Łęcznej potrzebują po-
rodówki i oddziału dla dzieci, 
który u nas funkcjonuje, my 
skorzystalibyśmy w waszych 
specjalistów - mówi starosta 
świdnicki Łukasz Reszka.  
Dodaje jednocześnie, że odby-
ło się już pierwsze spotkanie 
starostów łęczyńskiego i świd-

Dwaj główni przewoźni-
cy na trasie Łęczna-Lublin 
całkowicie zawiesili działal-
ność. 

Przyczyną ma być koro-
nawirus, kolejne obostrzenia  
z których wynika, że w poło-
wie autobus musi jeździć pusty 

Jak dojechać do Lublina?
(obawa o mandaty) i z ekono-
mii. Obaj przewoźnicy przyzna-
ją, że wozili niewielu klientów  
i nie chcą dokładać do interesu.

Zupełnie inaczej sprawę 
przedstawiają klienci. W Inter-
necie aż roi się od komentarzy 
wściekłych pasażerów. Wie-

lu z nich do pracy dojeżdżało  
z wykorzystaniem komunikacji 
zbiorowej. W tej grupie jest kil-
ka pielęgniarek pracujących w 
łęczyńskim szpitalu. Nie każdy 
ma samochód i prawo jazdy, 
aby przesiąść się do własnych 
osobówek. Dla tych osób infor-
macja o zawieszeniu połączeń 
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Mieszkańcy Łęcznej samo-
dzielnie szyją maseczki i przy-
gotowują ochronne przyłbice 
dla szpitali i potrzebujących 
tych materiałów instytucji. 

Robią to charytatywnie  
i w geście niesienia pomocy. 
W ocenie lekarzy brakuje prak-
tycznie wszystkiego – tak nie-
stety walczymy z wirusem.

- To nie jest żadna tajem-
nica, że mamy bardzo poważne 
problemy, jeśli chodzi o me-
dyczny sprzęt ochronny. W tej 
chwili wszyscy robią zakupy, bo 
niestety w tej przestrzeni nie do-
ceniono zagrożenia – szczerze 
przyznaje Michał Dworczyk, 
szef kancelarii premiera. 

Jednocześnie przez 2,5 mie-
siąca od wybuchu epidemii rząd 
nie robił praktycznie nic. Kiedy 
w Chinach wirus szalał na dobre, 
u nas uspokajano i mówiono, że 
mamy wszystkiego pod dostat-
kiem. Rząd nie przyłączył się 
nawet do europejskiego mega 
przetargu, dzięki któremu wiele 
państw zabezpieczyło sobie za-
kup respiratorów, maseczek i in-
nego sprzętu ochrony osobistej.

Dzisiaj zakup maseczki chi-
rurgicznej w aptece dla klienta 

indywidualnego to praktycznie 
rzecz niemożliwa, lub koszt od 
5-10 złotych za sztukę! Niedaw-
no za kilka złotych można było 
kupić paczkę 50-100 sztuk.

Za to w sieci są opinie wła-
ścicieli firm, którzy twierdzą, 
że już na początku stycznia bez 
problemu mogliby przestawić 
produkcję i szyć maseczki oraz 
stroje ochronne, których dzisiaj 
byłoby miliony, ale nikt z rządu, 
zupełnie nikt, do nich z taką pro-
pozycją się nie zwrócił, nie zgła-
szał takiego zapotrzebowania!

Dzisiaj mamy duży pro-
blem, a epidemia mimo zapew-
nień władz wydaje się, że nie 
jest do  szybkiego pokonania. Co 
równie znamienne, jak się ofi-
cjalnie mówi, przez koronawi-
rusa zmarło w kraju jedynie kil-
kanaście osób, ale równocześnie 
znacząco wzrosła liczba osób, 
które umierają na choroby ukła-
du krążenia i wirusowe zapalenie 
płuc c. Bardzo ciekawe, że mało 
komu po śmierci robi się już ba-
dania na koronawirusa. 

Jednak w obliczu para-
liżującej kraj pandemii są też 
oznaki tak potrzebnej teraz 

Nieprzygotowani na wirusa

dok. na str. 3



2

KRONIKA ZDARZEŃ

Nasze priorytety na 
dziś to bezpieczeństwo 
pracowników i zapewnie-
nie ciągłości działania. 
Reagując na sytuację epi-
demiologiczną wprowadzi-
liśmy i nadal na bieżąco 
wprowadzamy szereg do-
datkowych procedur oraz 
środków ostrożności. 

Jedna z najważniejszych 
to rozrzedzenie skupisk ludzi 
poprzez zmiany sposobu or-
ganizacji pracy pod ziemią.  
Załogi zjeżdżają w mniej-
szych grupach, dzięki zwięk-
szeniu liczby zjazdów. Pra-
cownicy mają bezwzględny 
obowiązek wsiadania do 
klatek w maskach, nie sta-
nia w klatkach twarzą w 
twarz oraz używania rękawic 
ochronnych już podczas jaz-
dy szybem i transportu kolej-
ką podwieszoną oraz koleją 
podziemną. 

Zbudowaliśmy kilka-
dziesiąt podziemnych punk-
tów mycia rąk, rozszerzy-
liśmy dostępność płynów 
dezynfekcyjnych zarówno w 
miejscach pracy (siedziska, 
sterowniki, rozdzielacze, ka-
biny, kolejki, lokomotywy, 
samochody itp.) jak i w łaź-
ni, lampowni, biurach, po-
mieszczeniach socjalnych a 
także w toaletach, sklepach, 

stołówkach, wejściach do 
budynku itp.

Wprowadzona została 
obowiązkowa kontrola tem-
peratury ciała. Mierzymy ją 
m.in. specjalnie zakupiony-

mi w tym celu kamerami ter-
mowizyjnymi. Urządzenia te 
potrafią mierzyć temperaturę 
równolegle kilku osobom na 
raz, z większej odległości  
i z większą precyzją. Bada-
my wszystkie osoby wcho-
dzące do cechowni na po-
lach Bogdanka, Stefanów  
i Nadrybie, a także do innych 
pomieszczeń w kopalni. Po-
nadto obowiązkowe badanie 
temperatury ciała dotyczy 
pasażerów przewozów pra-
cowniczych. Osoba, która 
odmówi badania nie zostanie 
wpuszczona do autobusu. 

Regularnie dezynfekuje-
my i czyścimy środki trans-
portu ludzi. Preparatami 

dezynfekującymi i płynami 
do czyszczenia opryskiwane 
są: klatki do jazdy ludzi szy-
bem, wagony podziemnych 
pociągów i kolejek transpor-
towych. 

A b y 
min ima l i -
zować ilość 
skupisk lu-
dzi i zacho-
wań ryzy-
k o w n y c h , 
wprowadzi-
liśmy całko-
wity zakaz 
u ż y w a n i a 
popularnej 

wśród górników tabaki. W 
całej kopalni wyłączyliśmy 
urządzenia obsługiwane 
dotykiem, takie jak kioski 
informacyjne, automaty 
sprzedażowe itp.

Wśród pracowników 
administracyjnych zamieni-
liśmy spotkania wewnętrzne 
na telekonferencje, a część 
osób pracuje zdalnie. Nie 
są także przyjmowani in-
teresanci - wszystkie oso-
by, mające do załatwienia 
sprawy w kopalni, prosimy 
o odłożenie wizyty lub kon-
takt zdalny (telefon, e-mail). 
Wprowadziliśmy zasadę wi-
tania się ze sobą bez poda-
wania ręki. 

Działają także specjal-
ne procedury dla pracowni-
ków narażonych na jakikol-
wiek bezpośredni kontakt  
z osobą zarażoną wirusem,  
a także obserwujących 
u siebie objawy mogące 
wskazywać na zarażenie 
(gorączka, kaszel, duszno-
ści, bóle mięśni, zmęcze-
nie). Jesteśmy przygoto-
wani na natychmiastowe 
wdrożenie kwarantanny,  
a także na reakcję w innych 
sytuacjach kryzysowych. 
Przykładowo zorganizo-
waliśmy pomieszczenia 
umożliwiające odizolowa-
nie osób, w przypadku któ-
rych istnieje podejrzenie 
zakażenia. 

W naszej ocenie sprawą 
najważniejszą jest świado-
mość i odpowiedzialność 
wszystkich naszych pra-
cowników, w szczególności  
w zakresie zachowania za-
sad higieny. Dlatego są oni 
informowani o tym jak za-
pobiegać zakażeniu, jak się 
zachować w przypadku po-
jawienia się objawów i jak 
uzyskać pomoc. Szczegó-
łowe informacje przekazują 
im bezpośredni przełożeni, 
informacje są dostępne na 
plakatach, monitorach zain-
stalowanych na poszczegól-

Procedury bezpieczeństwa w LW Bogdanka
Wypowiedź Sławomira Krenczyka, dyrektora ds. Relacji z Otoczeniem LW BOGDANKA S.A.

nych polach wydobywczych, 
w intranecie oraz poprzez po-
zostałe kanały komunikacji 
wewnętrznej. Uruchomiona 
została skrzynka kontakto-
wa covid-kontakt@lw.com.
pl dla pracowników, którzy 
mają dodatkowe pytania  
w zakresie ochrony przed ko-
ronawirusem. 

Wdrożone działania są 
na bieżąco konsultowane  
z Powiatową Stacją Sanitar-
no-Epidemiologiczną (PSSE) 
oraz specjalistami z dziedziny 
epidemiologii z Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie. 
W zakładzie działa specjalny 
sztab i zespoły robocze, zarzą-
dzające sytuacją na bieżąco. 

Starostwo pracuje krócej
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej licz-

by zachorowań, spowodowanych zakażeniem wirusem Sars-
CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantom i pra-
cownikom, starostwo powiatowe będzie czynne w godzinach 
8-13. Nowy 5-godzinny dzień pracy obowiązuje w starostwie 
od czwartku 26 marca i będzie taki aż do odwołania.

Napad po 2 butelki wódki
Do sklepu spożywczego w Łęcznej wszedł mężczyzna, który za-

żądał od ekspedientki dwóch butelek wódki. Oświadczył, że jeśli nie 
spełni jego żądań, to ją zabije. O całym zajściu zostali poinformowani 
łęczyńscy policjanci, którzy zatrzymali 30-letniego mieszkańca Łęcznej 
i osadzili go w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania miał 4 pro-
mile alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie przed sądem. Działał 
w warunkach recydywy, więc kara będzie wyższa.
Uciekał przed policyjną kontrolą

Dwa promile alkoholu i cofnięte uprawnienia do kierowania 
pojazdami miał 22-latek, który nie chciał zatrzymać się do policyjnej 
kontroli. Przy próbie zatrzymania jego fiata, 22-latek zajeżdżał drogę 
funkcjonariuszom i nie reagował na wydawane sygnały. Uciekinier 
został zatrzymany na jednej z posesji w miejscowości Trębaczów. Ba-
danie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna był kompletnie pija-
ny,  miał 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzenia w 
policyjnych bazach okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. Teraz odpowie przed sądem. 
Opiekował się sarną, trafi przed sąd
Łęczyńscy funkcjonariusze zostali poinformowani o nietypowym 
współlokatorze jednego z mieszkańców w gm. Łęczna. Jak się oka-
zało 62-latek swoje mieszkanie dzielił z sarną. Opiekun zwierzęcia 
tłumaczył, że sarną opiekuje się od momentu urodzenia tj. od czerw-
ca 2019 roku, a otrzymał ją od kolegi. Twierdził, że zwierzę bardzo 
przyzwyczaiło się do niego i znalazło sobie legowisko w jego domu. 
O sytuacji został poinformowany lekarz weterynarii, zaś sarna trafiła 
do ośrodka rehabilitacji zwierząt. Niestety, dla 62-letniego miłośnika 
zwierząt z gminy Łęczna sprawa na tym się nie zakończy. Mężczy-
zna stanie wkrótce przed sądem, ponieważ przetrzymywanie zwie-
rzyny bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie.

A jaki będzie dalszy los sarny? Do lasu już pewnie nie trafi. Młode 
zwierzęta przyzwyczajają się do ludzi, poza tym nie znają zachowań, 
których w naturze uczy je matka. Dlatego nie poradzą sobie same. Naj-
lepiej byłoby znaleźć dla sarny jakiś prywatny ogród zoologiczny.
Miał być ślub, jest więzienie

Funkcjonariusze ruchu drogowego w miejscowości Głębokie 
zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi, który w terenie 
zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość. Za popełnione 
wykroczenie 36-letni kierowca został ukarany mandatem karnym. 
Podczas sprawdzenia w systemach policyjnych okazało się, że męż-
czyzna jest poszukiwany. W związku z popełnionym kilka lat temu 
przestępstwem przeciwko mieniu Sąd Rejonowy w Lublinie wydał 
nakaz zatrzymania i osadzenia 36-latka w areszcie śledczym. 

Mężczyzna przez dwa lata ukrywał się na terenie Niemiec, 
przyjechał na kilka dni do Polski by dopełnić formalności związa-
nych z planowanym w październiku ślubem. Niestety plany matry-

Poturbowani piesi trafili do szpitala
Do dwóch wypadków doszło 4 marca wieczorem w zaledwie 

piętnastominutowym odstępie. Krótko przed 18 dyżurny świdnic-
kiej policji powiadomiony został o zdarzeniu drogowym na przej-
ściu dla pieszych na ul. Kosynierów w Świdniku. Policjanci ustali-
li wstępnie, że 85-letnia mieszkanka Świdnika przechodząc przez 
przejście dla pieszych została potrącona przez kierującą Volks-
wagenem 39-latkę również ze Świdnika. Na skutek doznanych 
obrażeń piesza odwieziona została do szpitala. Piętnaście minut 
później wpłynęło kolejne zgłoszenie o potrąceniu na pasach, tym 
razem na ulicy Wyszyńskiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, 
iż kierujący Alfą Romeo 40-latek z gminy Trawniki nie zauważył 
przechodzących prawidłowo przez przejście 37-letniej mieszkanki 
Świdnika wraz z 12-letnim synem. Dziecku na szczęście nic się 
nie stało, a jego matka z obrażeniami niezagrażającymi życiu od-
wieziona została do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi, a okoliczności 
obu zdarzeń wyjaśnią postępowania. Za spowodowanie wypadku 
drogowego może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.
Bimbrownia w piwnicy

40-latka w piwnicy swojego domu produkowała alkohol ety-
lowy. Kryminalni oprócz aparatury do destylacji znaleźli m.in. 9 
beczek 200 litrowych z tzw. zacierem. 

4 marca świdniccy policjanci z wydziału kryminalne-
go dokonali przeszukania jednej z posesji na terenie powiatu 
świdnickiego. Ich przypuszczenie o nielegalnej produkcji alkoholu 
potwierdziło się. Funkcjonariusze w piwnicy budynku mieszkalne-
go zastali pracujące, podłączone do sieci elektrycznej urządzenie do 
destylacji. Ponadto policjanci znaleźli łącznie 9 beczek  200 litrow-
ych z zawartością tzw. zacieru oraz 26 szklanych pojemników 5 
litrowych z gotowym już alkoholem. Zatrzymana została 40-letnia 
właścicielka posesji. Kobieta usłyszała zarzut nielegalnego wyro-
bu alkoholu, do którego się przyznała. Na poczet przyszłej kary 
policjanci zabezpieczyli pieniądze w wysokości 2 tysiące złotych. 
40-latka po przeprowadzeniu czynności służbowych na komendzie 
została zwolniona do domu. Zacier z alkoholem i aparaturą został 
zabezpieczony do badań. Zgodnie z obowiązującym prawem ko-
biecie może grozić kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo 
kara roku pozbawienia wolności.                    

opr. R. Nowosadzki

Zabójstwo w trakcie libacji
49-latek odpowie za zabójstwo, natomiast 30-latka za nieudzie-

lenie pomocy ugodzonemu nożem 69-latkowi. Do zdarzenia doszło 
w jednym z mieszkań w centrum Lublina. Podczas libacji alkoholo-
wej doszło do awantury, w trakcie której 69-latek został ugodzony 
nożem przez swojego znajomego. Po tym zdarzeniu 49-letni spraw-
ca oraz 30-latka po prostu opuścili mieszkanie, udając się do znajo-
mych, u których w dalej pili alkohol. W trakcie czynności krymi-
nalni zatrzymali 30-latkę oraz 49-latka, którzy trafili do policyjnego 
aresztu. W momencie zatrzymania byli nietrzeźwi. Za zabójstwo 
grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Wyrzucili go z klubu, więc wrócił z bronią

Policjanci w nocy z soboty na niedzielę otrzymali zgłoszenie  
o tym, że mężczyzna przebywający w klubie niewłaściwie się za-
chowywał i został wyproszony przez ochronę. Po około 40 minutach 
wrócił. Trzymając w ręku dwa przedmioty przypominające broń palną 
zaczął chodzić po placu przed klubem i grozić pracownikom dysko-
teki zabójstwem. Potem mężczyzna wsiadł do samochodu i odjechał. 
Policjanci z I komisariatu w Lublinie szybko ustalili dane sprawcy. To 
39-letni mieszkaniec Lublina. Funkcjonariusze do jego mieszkania we-
szli razem z policyjnymi kontrterrorystami. 39-latek został zatrzymany. 
W mieszkaniu znaleziono rewolwer na czarny proch, pistolet gazowy, 
granat dymny, kilkadziesiąt sztuk amunicji metalowej – kulkowej oraz 
papierosy bez polskich znaków akcyzy. Jak się okazało, na zabezpie-
czone jednostki broni nie było konieczne zezwolenie.

39-latek w momencie zatrzymania był nietrzeźwy. Została pobra-
na od niego krew do badań. Wczoraj usłyszał trzy zarzuty dotyczące 
narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, 
gróźb karalnych oraz posiadania papierosów bez akcyzy. 

monialne mężczyzny zostały pokrzyżowane, gdyż  został zatrzyma-
ny i osadzony w areszcie śledczym celem odbycia kary pozbawienia 
wolności w wymiarze 1 roku i 5 miesięcy.
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i Piotrówek Drugi. Wspólnie ze Starostwem modernizujemy rów-
nież drogę w Witaniowie. Ważnym zadaniem w tegorocznym bu-
dżecie jest również przygotowanie terenu pod imprezy masowe w 
malowniczym Parku Podzamcze, gdzie w przyszłości planujemy 
organizację lokalnych wydarzeń.

RN: Czy pandemia koronawirusa może wpłynąć, a 
może już wpłynęła na realizację tych zadań? Jak pracuje 
urząd w warunkach częściowej izolacji?

LW: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i w 
trosce o zdrowie Naszych mieszkańców ograniczyliśmy dostęp do 
Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Pomimo tego wszystkie zadania 
gminne są realizowane na bieżąco. Jednocześnie zachęcamy do 
załatwiania spraw drogą elektroniczną. Najbliższe dni i tygodnie 
pokażą czy pandemia istotnie wpłynie na realizacje inwestycji. 
Na ten moment jeszcze tego nie odczuwamy. Mamy jednocześnie 
świadomość, że koronawirus w znacznym stopniu odciśnie piętno 
na gospodarce Naszego kraju a co za tym idzie samorządu.

RN: Skoro mowa o pandemii to jeszcze jedno ważne py-
tanie. Jarosław Kaczyński, a za nim rząd upierają się przy 
majowym terminie wyborów. Na burmistrzu ciąży obowiązek 
przygotowania tych wyborów. Wybór członków komisji, ich 
przeszkolenie, przygotowanie lokali wyborczych zgodnie już 
nie tylko z ordynacją wyborczą ale też zaleceniami sanepidu. 
Jak to wygląda w Łęcznej.

LW: W obecnej sytuacji bardzo trudno jest mi sobie wy-
obrazić przeprowadzenie wyborów w planowanym terminie. 
Najnowsze sondaże pokazują, że tylko 12% społeczeństwa chce 
wyborów w maju. W obawie o zdrowie, kłopotliwe wydaje się 
również powołanie komisji wyborczych.  Przygotowanie wybo-
rów, za które odpowiada burmistrz, w warunkach pandemii wy-
magałoby ogromnych dodatkowych nakładów pracy i środków. 
Na obecną chwilę, nic w tej sprawie się nie zmieniło, czekamy 
na wytyczne rządu. Jednak zdrowie i bezpieczeństwo obywateli 
powinno być kwestią priorytetową. 

RN: Na koniec pytanie o Pana obietnice wyborcze. Deklaro-
wał Pan między innymi wyraźną zmianę w dostępie i jakości usług 
dla mieszkańców w zakresie kultury fizycznej jak i oferty rozryw-
kowo- kulturalnej. O ile w pierwszej dziedzinie już coś się robi, 
pewnie jeszcze niewystarczająco, to w drugiej wszystko grzęźnie 
w tym samym marazmie. Centrum Kultury, które powinno być 
głównym organizatorem i dostarczycielem usług „kulturalnych” 
w mieście działa utartymi od lat koleinami – organizuje wystawy 
malarskie i fotograficzne, prowadzi odpłatne kółka zainteresowań 
i raz w roku organizuje cieszący się coraz mniejszym zaintereso-
waniem festiwal kapel. Nie ma żadnej zmiany.

LW: Widzę, że niewystarczająco uważnie śledził Pan ubiegło-
roczne działania. W 2019 roku udało się nam zorganizować prawie 
100 wydarzeń, zarówno dla najmłodszych jak i seniorów. Sytuacja ra-
czej niespotykana w porównaniu do lat ubiegłych. Cieszę się, że udało 
się nam aktywować wiele organizacji i nieformalnych grup, które są 
inicjatorami świetnych pomysłów współrealizowanych z Centrum 
Kultury w Łęcznej. W organizacji dużych wydarzeń doskwiera nam 
brak miejsca na imprezy masowe. W tym roku postanowiliśmy przy-
gotować taki teren, na którym w przyszłości będą odbywać się duże 
koncerty. Oferta w zakresie kultury fizycznej oraz rozrywkowo-kul-
turalna będzie coraz bogatsza. Posiadamy ciekawe pomysły i mamy 
nadzieję, że obecna sytuacja w kraju nie pokrzyżuje nam planów.

RN: Akurat jest to też opinia wielu naszych czytelni-
ków, oni też niewystarczająco śledzili wydarzenia kulturalne  
w Łęcznej?                              Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Budżet 2019 z nadwyżką
nickiego oraz dyrektorów obu 
szpitali.  Reszka dodaje także, 
że połączenie byłoby korzystne 
dla obu lecznic. Zamiast kon-
kurować byłaby daleko idąca 
współpraca.

- Analizujemy sytuację  
i zastanawiamy się jakie korzy-
ści przyniosłoby mieszkańcom 
połączenie szpitali. My mamy 
doskonały oddział oparzeń  
i rezonans, którego w Świdni-
ku nie ma. Zdajemy sobie też 
sprawę, że ubywa mieszkań-
ców województwa lubelskiego 
– mówi Krzysztof Bojarski 
dyrektor z Łęcznej.
Mieszkańcy i pracownicy 
mówią nie!

- Starostę Krzysztofa Nie-
wiadomskiego wywieziemy na 
taczce jeśli będzie dążył do 
łączenia szpitala – mówi nam 
jeden z lekarzy. - Połączenie 
to po prostu głupi pomysł.

- Czy poseł Artur Soboń, któ-
ry w powiecie łęczyńskim otrzy-
mał wielkie wsparcie, tak teraz 
odpłaca się nam za nasze głosy 

– zastanawia się pani Maria z Mi-
lejowa. Wszystko już im oddamy?

BB
Osobiście nie bardzo widzę 

korzyści dla szpitala z Łęcznej 
w połączeniu z bankrutem ze 
Świdnika. Nie widziałbym ich 
nawet w przejęciu przez Łęczną 
szpitala w Świdniku. Łęczyńska 
placówka jest średniej wielkości 
szpitalem, dobrze zarządzanym, 
posiadającym unikatowe spe-
cjalistyczne oddziały. Zapewnia 
wysokiej klasy opiekę medycz-
ną nie tylko mieszkańcom po-
wiatu łęczyńskiego. A że nie ma 
porodówki? Po połączeniu szpi-
tali dalej jej nie będzie miała –  
a odległość z Łęcznej do Świd-
nika też się nie zmieni. Moim 
zdaniem cała ta afera z łącze-
niem szpitali to klasyczny skok 
na kasę; skok na kasę szpitala  
w Łęcznej. Bo łatwiej dyrekto-
rowi na przykład ze Świdnika 
się łączyć niż opracowywać  
i wdrażać trudny program na-
prawczy. A i starosta świdnicki 
nie musiałby się martwić długa-
mi swojego szpitala.

dok. ze str 1

Zamach na łęczyński szpital
dok. ze str 1

solidarności. Laboratoria prze-
kazują sprzęt, zakłady gastro-
nomiczne jedzenie dla lekarzy, 
jeszcze inni jak w Łęcznej szy-
ją maseczki i produkują przy-
łbice dla służb medycznych i 
wszystkich innych na pierw-
szej linii walki z Covid-19.

W Łęcznej kilka pań za-
angażowało się w produk-
cję bawełnianych maseczek. 
Najpierw szyły dla szpitali 
w Lublinie, teraz chcą poma-
gać także jednostkom na te-
renie powiatu łęczyńskiego.  
Maseczki i przyłbice

- Maseczki szyję całymi 
dniami. W ten sposób wypełniam 
sobie czas w domu i osobiście 
pomagam. Cały czas zwracają 
się do nas szpitale z zapotrze-
bowaniem na nasze wyroby. 
Dostarczamy i będziemy szyć da-
lej, dopóki nam się materiał nie 

skończy – mówi z optymizmem 
Urszula Wójcik z Łęcznej.

- W odpowiedzi na prośbę 
szpitala SPSK na ul. Jaczew-
skiego w Lublinie organizuję 
ochotniczą grupę wsparcia 
produkcji osłon twarzy dla 
personelu medycznego - infor-
muje Paweł Walas prowadzący 

kursy Gigantów Programowa-
nia w Łęcznej. - Sam posiadam 
drukarkę 3D na której drukuję 
obejmy na głowę. W zespole 
mamy również osobę z plote-
rem laserowym do wycinania 
osłon z folii PET.

Nasi rozmówcy informu-
ją, że bardzo chętnie widzieli-
by w swoich zespołach ludzi 
chcących do nich dołączyć 
lub przekazać, materiały do 
produkcji maseczek i przyłbic 
ochronnych. Wszystkie ręce się 
przydadzą – mówią zgodnie.

BB 

Nieprzygotowani na wirusa
dok. ze str 1

Przy usuwaniu marcowej 
awarii w Łęcznej, spowodo-
wanej wyrzucaniem odpadów 
i śmieci do toalet, pracowało 
kilka specjalistycznych firm. 
Niestety przez pewien czas ście-
ki spływały do rzeki Świnka.

Chusteczki nawilżane, pie-
luchy, ścierki, podpaski to tylko 
niektóre ze śmieci, które spowo-
dowały najpoważniejszą awarię 
sieci sanitarnej od dawna. Nie-
czystości „wybiły h przy kolek-
torze w najniższym punkcie sie-
ci przy rzece Świnka. Zator był 
bardzo trudny do usunięcia. 

W związku ze znacznym 
zwiększeniem ilości zatorów 
kanalizacyjnych prezes Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej przypo-
mniał, że kanalizacja to nie śmiet-
nik. W kolportowanej wśród 
mieszkańców ulotce PGKiM 
napisał: - Odprowadzanie ście-
ków do kanalizacji sanitarnej 
jest najlepszym i najwygodniej-

szy sposobem na pozbywanie się 
płynnych nieczystości z terenów 
naszych posesji. Wszystkim nam 
powinno zależeć, aby kanali-
zacja działała bezawaryjnie.  
W związku z powyższym pra-
gniemy przypomnieć, że urzą-
dzeń sanitarnych (np. sedesu, 
umywalek, zlewozmywaków, 
kratek ściekowych) nie należy 
traktować jak kosza na śmieci. 
Niewłaściwe korzystanie z kana-
lizacji prowadzi do poważnych 
problemów eksploatacyjnych 
oraz awarii sieci kanalizacyjnej. 
Przyczynia się to m.in. do za-
pychania rurociągów, rozwoju 
gryzoni, awarii pomp na prze-
pompowniach oraz na obiektach 
oczyszczalni ścieków. Zatkana 
kanalizacja może skutkować co-
faniem się ścieków i zalewaniem 
wnętrz budynków. Zatory mogą 
mieć znacznie szerszy zasięg, 
może dojść do zatykania i wybi-
jania ścieków ze studzienek na 

Zatkany kolektor nad Świnką

dok. na str 4

Czy na pomoc samorządu 
mogą liczyć przedsiębiorcy z 
Łęcznej? Władze miasta prze-
konują, że właśnie tak jest.

Burmistrz Łęcznej Leszek 
Włodarski podjął decyzję o moż-
liwości okresowego zwolnienia 
z płatności czynszu najemcom 
lokali należących do gminy i 
dzierżawionych od Gminy Łęcz-
na, którzy faktycznie zawiesili 
działalność w związku z epide-
mią koronawirusa. Zwolnienia 
do trzech miesięcy, z możliwo-
ścią przedłużenia tego terminu 
już obowiązują.

Możliwe jest także skorzy-
stanie z odroczenia terminów 
płatności podatków i opłat, a tak-
że rozłożenia ich na raty lub nawet 
umorzenia podatków i odsetek od 
nich. Zgodnie z obowiązującym 
prawem wszystkie działania zwią-

zane z pomocą będą podejmowa-
ne na wniosek przedsiębiorcy. Po 
ewentualnych, wnioskowanych 
zmianach ustawowych, przedsię-
biorcom będą przysługiwały ko-
lejne uprawnienia.

- Postaram się zrobić wszyst-
ko, co tylko jest możliwe na po-
ziomie samorządu, aby pomóc 
właścicielom firm, osobom two-
rzącym miejsca pracy – mówi 
burmistrz Leszek Włodarski. Już 
w ubiegłym tygodniu pozytywnie 
rozpatrzone zostały wnioski kilku 
przedsiębiorców zmuszonych za-
wieść swoją działalność.

Działania na rzecz po-
mocy najemcom z targowiska 
miejskiego zaproponował rów-
nież Radosław Tkaczyk, prezes 
PGKiM. Szczegóły będą oma-
wiane z handlowcami.

BB

Pomoc łęczyńskim przedsiębiorcom

To już pewne i w tym 
roku nad ulicą Lubelską  
w Łęcznej wybudowana zo-
stanie pierwsza w mieście 
kładka pieszo-rowerowa. 

Jej koszt to blisko 2 milio-
ny złotych. Połączy ona okoli-
ce Rynku II na Starym Mieście 
z jednej strony z okolicami ko-
ścioła pw. św. Marii Magdale-
ny z drugiej strony.

Do końca roku powsta-
nie obiekt o długości 78m  
i szerokości 4,00 m. Na płytach 
betonowych zostanie ułożona 
nawierzchnia z żywicy epoksy-
dowo-poliuretanowej o kolory-
styce różnej dla ciągu pieszego 
i rowerzystów. Po obu stronach 
kładki zostanie ustawiona balu-
strada wyposażona w dodatko-
we poręcze przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych.

Najkorzystniejszą ofer-
tę, opiewającą na blisko 1,95 

miliona złotych, złożyła firma 
DURA z Lublina. Budowa 
ukończona zostanie w tym 
roku i będzie objęta 5 letnią 
gwarancją.

Oświetlenie kładki zreali-
zowane zostanie przy pomocy 
punktowych opraw LED za-
montowanych w pochwycie 
balustrady kładki. Zastosowane 
oprawy będą świeciły światłem 

o barwie od białej do barwy 
dziennej. Łącznie po obu stro-
nach kładki zostanie zainstalo-
wanych około 300 opraw.

Budowa kładki nad ulicą 
Lubelską to kolejny po budo-
wie kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej element projek-
tu pn. „Rewitalizacja Starego 
Miasta w Łęcznej - II etap”.

Warto dodać, że teren pod 
przyszłą kładką stanowić będzie 
piękny i przyjazny osobom star-
szym skwer.                          BB

Budowa kładki bez zmian
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ogłoszenia drobne

w październiku czy grudniu 2019 roku posty 
odwiedzano odpowiednio 264 i 283 tys. razy miesięcznie

Święto kobiet wpisało 
się już na stałe w kalen-
darz gminnych imprez. 

Z okazji Między-
narodowego Dnia Ko-
biet 7 marca br. aktywne 
kobiety z naszej gminy 
miały możliwość wspól-

29 lutego 2020 r. w firleju 
odbyły się 1. Otwarte Mistrzost-
wa Tańca o Puchar Wójta Gmi-
ny Firlej. Współorganizatorem  
i pomysłodawcą wydarzenia 
była szkoła tańca z Lublina 
Dance Mania. 

Do rywalizacji przystąpiło 
ponad tysiąc wychowanków 
szkół tańca m.in. z: Janowa 
Lubelskiego, Kraśnika, Firle-
ja, Płouszowic, Tomaszowa 
Lubelskiego, Lublina, Cheł-
ma, Krasnegostawu, Radzynia 
Podlaskiego, Gorzkowa, Mo-
dliborzyc, Ulan-Majoratu, Pu-
chaczowa, Trawnik, Jastkowa, 
Trawnik, Niemiec, Świdnika i 
Cycowa.

Zawodnicy podzieleni 
zostali na grupy, zarówno 

wiekowe, jak też związane  
z kategorią taneczną. Rywali-
zowali zarówno soliści, duety, 
jak również formacje: hip-hop, 
tańca współczesnego, czy też 
innych form tańca. Oceniali 
ich najlepsi sędziowie w kraju. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
pucharami. 

W kategorii tanecznej 
hip-hop formacja z GDK w 
Cycowie prowadzona przez 
Konrada Wolskiego zajęła  
I miejsce, zaś w kat-
egorii duety dziewczęta  
z GDK zajęły: II miejsce – 
Andżelika Ciborowska i Eweli-
na Ciborowska; III miejsce – 
Klaudia Wnętrzak i Weronika 
Pałka; IV miejsce – Paulina 
Ptasińska i Wiktoria Nitendel.

Sukces formacji z GDK

Dzień Kobiet w gminie Cyców
nie spędzić piątkowe 
popołudnie.  

Serdeczne życzenia 
naszym mieszkankom 
złożył wójt gminy 
Wiesław Pikuła. Wszyst-
kim paniom wręczono 
symboliczne kwiaty.

Sprzedam działkę budowlaną 
43ar w Albertowie. Cena do 
uzgodnienia: T: 881 056 080
Sprzedam mieszkanie w 
Łęcznej, ul. Wierzbowa, III 
piętro, 63m2. Cena 240 tys zł, 
T: 609 748 419
Sprzedam tylne nowe światła 
do Audi 80 B4 sedan. T: 507 
108 103
Sprzedam bezczynszowe miesz-
kanie 56m2 z garażem, dwa poko-
je, kuchnia, łazienka, przedpokój, 

magazynek, I piętro w Cycowie, 
ul. Rolnicza 5/6. Cena do nego-
cjacji. T: 82 567 77 23; kom. 500 
099 227; 796 409 851
Sprzedam działki budowlane o 
pow.2000m2 cena 60/m2 w Zo-
fiówce przy trasie Łęczna-Lu-
blin. Kontakt: T: 512 331 130
Sprzedam dom w Milejowie 
przy ul. Bocznej o dwóch nie-
zależnych kondygnacjach, pod-
piwniczony na działce 28ar. bu-
dynek gospodarczy oraz garaż. 
Cena 300 tys.zł, T: 722 283 096

to prawdziwy dylemat i dra-
mat.

Telefony rozdzwoniły się 
w Urzędzie Marszałkowskim, 
który przyznaje licencje na 
jazdę na tej trasie Łęczna-Lu-
blin, zbulwersowani miesz-
kańcy dzwonią też do starosty 
i burmistrza z żądaniami pil-
nego zajęcia się sprawą i uru-
chomienia jakieś komunikacji 
zastępczej.

Samorządowcy nie mó-
wią nie, ale nie mówią też tak. 
Nie wiadomo na mocy jakich 
przepisów miałyby być wy-
konywane tego rodzaju kur-
sy i kto będzie ponosił za nie 
koszty. Internauci sugerują, 

że obecny stan rzeczy to do-
skonała szansa na wejście na 
rynek MPK Lublin. Jednak 
lubelska spółka przyznaje, że 
teraz musi się skupić na za-
pewnieniu bezpieczeństwa na 
własnym rynku.

Co dalej z pasażerami? 
Przekonamy się już niebawem. 
Do momentu zamknięcia tego 
numeru nie było żadnych wią-
żących rozstrzygnięć. Klientom 
pozostało korzystać z usług 
niewielu już innych firm kur-
sujących na trasie przez Łęczną 
m.in. z Włodawy. Niektórzy 
szukają współpasażerów do 
wspólnego dojeżdżania do pra-
cy osobówkami, ale to też w 
obliczu koronawirusa, nie każ-
demu pasuje.                        BB

Jak dojechać do Lublina?
dok. ze str. 1

ulice, co powoduje duże straty 
materialne, uciążliwości dla 
mieszkańców, a także szkody 
środowiskowe.

Czego nie wolno wrzucać 
do systemów zbiorczej kanali-
zacji?

Środków higieny osobi-
stej np.: wacików, podpasek, 
tamponów, pieluch. Rajstop, 
szmat, bandaży, materiałów 
opatrunkowych. Kości, odpa-
dów kuchennych, tłuszczów 
i olejów, które pod wpływem 
zimnej wody tężeją w rurach 
i zmniejszają ich średnicę, jak 
również łączą się z innymi 
ściekami tworząc „nieprze-
puszczalną bryłę”. Resztek 
jedzenia przyciągających gry-

zonie, które osiedlają się w ka-
nalizacji i mogą być nosiciela-
mi groźnych chorób. Lekarstw, 
farb oraz chemikaliów innych 
niż powszechnie używane 
środki czystości. Igieł, strzy-
kawek (ryzyko zakażenia np. 
żółtaczką lub wirusem HIV). 
Materiałów budowlanych, jak 
zaprawy cementowe, gruz, 
kamienie, piach, gips, kleje, 
lakiery, żywice, itp., które opa-
dają na dno przewodów kana-
lizacyjnych tworząc zwarte  
i trudne do usunięcia zato-
ry. Nie rozpuszczających się  
w wodzie materiałów np.: ręka-
wic gumowych, prezerwatyw, 
torebek foliowych, różnego ro-
dzaju opakowań, itp.

BB

Zatkany kolektor nad Świnką
dok. ze str. 3


