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Duże drzewa oczyszcza-
ją powietrze lepiej niż 500 
małych sadzonek, wytwa-
rzają też odpowiednio więcej 
tlenu. Jedno z dużych drzew 
trafiło do Łęcznej w ramach 
współpracy z LW Bogdanka 
i Fundacją Krajobrazy.

W listopadowy wtorek na 
międzyosiedlowym skwerze 
przy ulicy Wierzbowej roz-
poczęły się kolejne działania 
realizowane w ramach projek-
tu „Duże drzewa dla powiatu 
łęczyńskiego”. Gospodarzem 
wydarzenia była reprezento-
wana przez burmistrza Leszka 
Włodarskiego gmina Łęczna. 
Kopalnię reprezentował prezes 
Adam Partyka, fundację zaś 
prezes Wojciech Januszczyk.

W sadzeniu drzewa uczest-
niczyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Łęcznej, nauczy-
ciele, mieszkańcy oraz przedsta-
wiciele samorządu lokalnego.

- Duże drzewo to kolejne 
działanie w ramach Progra-
mu Estetyka, który realizujemy  
z naszymi partnerami z Bog-
danki i Fundacji. Mam nadzieję 
że będziemy kontynuowali ten 

pierwszy w kraju program pro-
mujący sadzenie dużych drzew 
w miastach - powiedział Leszek 
Włodarski burmistrz Łęcznej.

- Cieszy mnie fakt, że jeste-
śmy częścią projektu bazujące-
go na innowacyjnym podejściu 
do estetyki miejskiej i do sadze-
nia drzew w miastach, które ko-
rzystnie wpływają na ich zrów-
noważony rozwój. Pierwsze  
z drzew zasadziliśmy w Łęcznej; 
to właśnie Łęczna jest miastem 
zamieszkania wielu naszych 
pracowników, o których staramy 
się dbać również poza Spółką,  
a jako przykład podać możemy 
realizowany obecnie Program 
Estetyka dla Miasta Łęczna. 
Samo nasadzenie drzewa, mimo 
iż zogniskowane było na walor 
edukacyjny, zapewni także po-
prawę lokalnego środowiska  
i korzystnie wpłynie na wygląd 
miejsca, które wydaje się być 
idealnie pod nie zaprojekto-
wane. To niezwykle ważne, że  
w akcji wzięły udział dzieci z po-
bliskich szkół. Promowanie sza-
cunku do środowiska naturalne-
go, głównie wśród najmłodszych 
mieszkańców regionu, to jeden  

Zamiast akacji jest duża lipa

Pomimo braku najważ-
niejszego dowodu jakim by-
łoby ciało, sąd nie miał wąt-
pliwości i skazał Martę K. 
oraz Dariusza M. na 25 lat 
więzienia za zabójstwo Ma-
riusza Śliwińskiego.

Od brutalnego zabójstwa 
w Ciechankach minęło ponad 
2,5 roku. Do dzisiaj nie odna-
leziono ciała 35-letniego Ma-
riusza, jednak to nie przeszko-
dziło w zakończeniu procesu 
przez lubelskim sądem.

To była bardzo toksyczna 
miłość. 32-letnia kobieta Mar-
ta K. spotykała się z dwoma 
mężczyznami jednocześnie. 
W kwietniu 2017 roku zreali-
zowała plan definitywnego po-
zbycia się jednego z nich. Po-

chodzący z Dąbrowy (gm. Mi-
lejów) Mariusz był w związku 
z młodszą o 3 lata partnerką z 
Ciechanek. Na co dzień pra-
cował w Belgii, a gdy wracał 
w rodzinne strony dużo czasu 
spędzał z Martą.

Związek wyglądał na uda-
ny. Jednak gdy 32-latka zosta-
wała sama w kraju utrzymywa-
ła bliskie relacje z innym męż-
czyzną, wdowcem 48-letnim 
Dariuszem M. z Łęcznej. W 
przeszłości na tym tle między 
zazdrosnymi mężczyznami 
dochodziło już do awantur, ale 
nikt nie spodziewał się, że doj-
dzie do tragedii.

- Mariusz oświadczył mi 
się przez Skype. Przyjęłam te 

Mordercy z Ciechanek skazani

- Trwają prace montażowe 
i instalacyjne – mówi dyrektor 
SPZOZ w Łęcznej Krzysztof 
Bojarski. - Zanim pracownia 
będzie mogła wykonywać ba-
dania i przyjmie pierwszych 
pacjentów urządzenie musi 
być ustawione, podłączone  
i przetestowane, a nasi pra-
cownicy muszą przejść szkole-
nia – wyjaśnia - Jeśli wszystko 

W lutym pierwsi pacjenci?
Rezonans magnetyczny dla szpitala w Łęcznej dotarł 

do miasta 19 listopada. Przejechał pół Niemiec i niemal całą 
Polskę, a rozładunek z pomocą dźwigu trwał siedem godzin. 
Żeby ustawić wart kilku milionów zł sprzęt w szpitalnym po-
mieszczeniu, które już wkrótce stanie się „Pracownią rezo-
nansu magnetycznego” została wyburzona ściana i zdemon-
towane dwa okna.

będzie realizowane zgodnie  
z harmonogramem, a Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zakon-
traktuje badania, to pacjentów 
zaprosimy po nowym roku.

Na taki sprzęt diagnostycz-
ny mieszkańcy powiatu czekali 
od dawna. Wprawdzie mówiło 
się o jego zakupie, ale ze wzglę-
du na koszty inwestycja była 
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Kopalnia Bogdanka po-
biła kolejny rekord wydoby-
cia dobowego z jednej ściany 
metodą strugową. 

Operujący na ścianie  
4/II/385 w polu Bogdanka 
oddział G-1 23 października 
wydobył aż 33 612 ton węgla, 
przy postępie dobowym ponad 
28,3 m. Wydobycie prowadzo-
ne było na czterech zmianach, 

Bogdanka bije kolejny rekord
przy czasie pracy struga wyno-
szącym niespełna 24 godziny. 
Tym samym oddział G-1 pobił 
poprzedni dobowy rekord usta-
nowiony 31 lipca br. przez od-
dział G-4, który wyniósł 25 413 
ton urobku.

Ściana 4/II/385 jest już 
czwartą ścianą eksploatowaną 
kompleksem strugowym Bog-
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To już nie ten sam budy-
nek co przed półtora roku. 
Przebudowa spichlerza idzie 
zgodnie z planem. To w nim  
w nieodległej przyszłości znaj-
dą schronienie podopieczni 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy opiekującego się 
osobami z niepełnosprawno-
ściami.

A wystarczyło pewnie 
jeszcze kilka lat i spichlerz, 
traktowany z braku pieniędzy, 
jak piąte koło u wozu, zsunął-
by się ze skarpy na której stoi. 

Jego ściany było mocno popę-
kane, na dachu rosły drzewa (!). 
Właściwie cześć osób spisała 
już budynek na straty.  Przez 
lata wymieniano w nim tylko 
zrywane przez młodzież kłódki 
od głównych drzwi i wstawia-
no deski w niezabezpieczone 
miejsca lub wybite szyby.

Jednak perspektywa pie-

niędzy unijnych, a w przy-
padku spichlerza także rzą-
dowych i tych z PFRON dała 
drugą szansę dla tego budyn-

Drugie życie spichlerza
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Marihuana i haszysz w mieszkaniu 19-latka
Policjanci z II komisariatu realizując informacje opera-

cyjne weszli na jeden z lubelskich adresów. Z ustaleń funk-
cjonariuszy wynikało, że mieszkający tam 19-latek może być 
w posiadaniu narkotyków. Podczas czynności operacyjni zna-
leźli i zabezpieczyli marihuanę oraz haszysz. Łącznie ponad 
120 gramów narkotyków. 19-latek został zatrzymany i usły-
szał już zarzuty. Decyzją prokuratora został oddany pod dozór 
policji. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Tragedia nad Zalewem Zemborzyckim

Dwaj mężczyźni w wieku 37 i 60 lat przyjechali na ryby 
nad Zalew Zemborzycki 6 grudnia około godz. 17:00. Jak wy-
nika ze wstępnych ustaleń mieli własny rower wodny. Niestety 
do wczesnych godzin rannych nie wrócili do domu. Zaniepo-
kojona rodzina poinformowała o tym policję. Odnaleziony zo-
stał samochód, którym przyjechali wieczorem nad Zalew Ze-
mborzycki. Oprócz policji w działaniach bierze udział udział 
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego lu-
belskiej straży pożarnej, która używa sonaru. Dodatkowo prze-
szukiwany jest brzeg zbiornika. Około południa w okolicach 
tamy odnaleziono przewrócony rower oraz zwłoki jednego  
z mężczyzn. Nadal trwają poszukiwania drugiej osoby.
Pożar poddasza kamienicy

Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru poddasza jed-
nej z kamienic przy ulicy Sierocej. Na szczęście nikt z miesz-
kańców nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze wspólnie z 
biegłym prowadzą szczegółowe oględziny oraz przesłuchują 
świadków. Około godziny 19 dyżurny Komendy Miejskiej 
Policji w Lublinie został powiadomiony o pożarze poddasza, 
jednej z kamienic przy ulicy Sierocej. Walka z ogniem trwa-
ła kilka godzin. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia.  
Jak ustalili funkcjonariusze, nikt z mieszkańców nie odniósł 
obrażeń. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej oraz oddymia-
nia lokali osoby przebywające w kamienicy opuściły budy-
nek. Trwa ustalanie przyczyn pożaru i szacowanie strat.
Wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypad-
ku, do którego doszło około godziny 12:40 w Abramowicach 
Prywatnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący sa-
mochodem osobowym Ford Mondeo jadąc w kierunku Ka-
linówki w niewyjaśnionych okolicznościach stracił panowa-
nie nad pojazdem w wyniku czego wypadł z drogi, uderzając 
w przyłącze energetyczne, drzewo oraz ogrodzenie posesji. 
Kierowca poniósł śmierć na miejscu.   

Szczęśliwy finał poszukiwań
11 grudnia w nocy łęczyńscy kryminalni otrzymali 

zgłoszenie o zaginięciu 30-letniego mieszkańca Łęcznej.  
Z relacji najbliższych wynikało, że mężczyzna w godzinach 
wieczornych  niespodziewanie wyszedł z domu, a następ-
nie wyjechał samochodem z miejsca zamieszkania. 30 la-
tek wysłał smsy do rodziny, z treści których wynikało, że 
może targnąć na swoje życie. Rodzina zgłosiła ten fakt na 
policję.

Łęczyńscy mundurowi zaraz po uzyskaniu informacji  
o zaginięciu 30-latka przystąpili do działań poszukiwaw-
czych, w które zostały również zaangażowane jednostki 
ościenne. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ich dużego 
zaangażowania, mieszkaniec Łęcznej w krótkim czasie zo-
stał odnaleziony. Zaniepokojona rodzina została niezwłocz-
nie poinformowana o szczęśliwym finale poszukiwań.
Z Wieprza wyłowiono ciało mężczyzny

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci młodego męż-
czyzny, którego zwłoki w poniedziałek 9 grudnia po godz. 
12  zauważyli funkcjonariusze z KPP w Łęcznej w rzece 
Wieprz. Denatem okazał się poszukiwany przez tydzień 21-
latek z Łęcznej. Na jego ciało natknęli się policjanci prze-
czesujący brzeg rzeki.

Mężczyzna po kłótni z ojcem wyszedł z miejsca za-
mieszkania i nie wrócił. 21-latek ostatnio był widziany przez 
domowników w dniu 2 grudnia b.r. i od tamtej pory nie kon-
taktował się z najbliższymi. O zaginięciu mężczyzny służby 
zostały poinformowane przez rodzinę. Przez sześć dni dzia-
łania poszukiwawcze były realizowane przez policję, straż 
pożarną oraz Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą z Lublina. 
Do poszukiwań wykorzystano specjalistyczny sprzęt. Szuka-

no m.in. w rejonie Wieprza ponieważ w okolice pobliskich 
łąk prowadził ostatni ślad po zaginionym.
Uciekał przed kontrolą drogową

Policjanci z łęczyńskiej drogówki zatrzymali kieru-
jącego volvo 36-latka po tym, jak uciekał przed radio-
wozem nie chcąc zatrzymać się do kontroli drogowej. Po 
krótkim pościgu wpadł w ręce stróżów prawa. Do kon-
troli drogowej doszło w miejscowości Jaszczów.  Poli-
cjanci z łęczyńskiej drogówki dali sygnał do zatrzymania 
kierującemu volvo. Prowadzący pojazd na widok radio-
wozu gwałtownie zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze 
natychmiast podjęli pościg. Pomimo wydawanych sy-
gnałów dźwiękowych i świetlnych kierowca ignorował 
polecenia mundurowych i  próbował zgubić jadący za 
nim radiowóz.

Funkcjonariusze po krótkim pościgu zajechali drogę 
uciekinierowi. Badanie trzeźwości siedzącego za kierow-
nicą auta 36-latka wykazało, że mężczyzna miał prawie 
2,5 promila w organizmie. Ponadto w wyniku sprawdze-
nia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna 
ma sądownie orzeczony zakaz kierowania pojazdami. 
Wkrótce za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed 
sądem.
46-latek postrzelony z wiatrówki

Do postrzelenia 46-latka z wiatrówki doszło 4 grudnia  
w Łęcznej. Mężczyzna z raną postrzałową w stanie zagrażają-
cym życiu trafił do szpitala. Łęczyńscy policjanci wyjaśniają 
okoliczności postrzelenia. Leżącego na podłodze korytarza 
bloku z raną postrzałową mężczyznę znalazła sąsiadka. Ko-
bieta natychmiast zawiadomiła służby ratunkowe. Pokrzyw-
dzony w stanie zagrażającym życiu został przetransportowa-
ny do szpitala. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-latek spożywał wcze-
śniej alkohol z 54-letnim mieszkańcem bloku, w którym doszło 
do postrzału. W trakcie przeszukania mieszkania 54-latka, na 
podłodze mundurowi znaleźli wiatrówkę oraz pudełko z nabo-
jami. 54-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 
Został  zatrzymany przez łęczyńskich policjantów i noc spędził 
w policyjnym areszcie.
Pożar domu w gminie Cyców

1. grudnia przed godziną 14 dyżurny łęczyńskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego znajdu-
jącego się na terenie gminy Cyców. O wznieceniu ognia służby 
ratunkowe zostały poinformowane przez mieszkańca domku, 
który po wejściu do pokoju swojej 95-letniej matki zauważył 
dym. W chwili pożaru w domu znajdowało się sześć osób. 
Mężczyzna natychmiast ewakuował matkę oraz zaalarmował 
o pożarze domowników. W akcji ratunkowej brało udział sześć 
zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. 
95-letnia kobieta trafiła do szpitala, zaś pozostali mieszkańcy 
domu musieli spędzić noc u najbliższych. Policjanci z Łęcznej 
ustalają szczegółowe okoliczności oraz przyczynę zainicjowa-
nia ognia.
Siedem osób w szpitalu

Na DK-82 w m. Turowola Kolonia doszło do groź-
nie wyglądającego zdarzenia drogowego. Do wypad-
ku doszło przed godziną 16:00. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że kierujący busem marki Renault, 64-letni 
mieszkaniec Lublina jadąc w kierunku Łęcznej na pro-
stym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zje-
chał na przeciwległy pas drogi uderzając w bok po-
jazdu marki Fiat kierowanym przez 20-letnią kobie-
tę, a następnie czołowo zderzył się z pojazdem mar-
ki Ford, którego kierującym był 34-letni mężczyzna.  
W pojeździe oprócz kierowcy znajdowało się czterech pasa-
żerów. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. W wyniku zdarzenia 
7 osób z obrażeniami ciała przetransportowano do szpitali  
w Łęcznej, Lubartowie, Chełmie i Lublinie. 4 osoby po-
zostały w szpitalu celem dalszej hospitalizacji. Policjanci 
zatrzymali kierowcy busa prawo jazdy.

Sprawcy rozboju zatrzymani
Do policyjnego aresztu trafili dwaj mężczyźni w wieku 

23 i 24 lat. Obaj w noc z niedzieli na poniedziałek napadli 
21-latka. Bijąc go po ciele żądali od niego pieniędzy. 

Tuż przed północą, świdniccy policjanci otrzymali in-
formację, że przy jednym z punktów handlowych na ul. Ko-
synierów w Świdniku, doszło do nieporozumień pomiędzy 
młodymi mężczyznami. Na miejscu okazało się, że 21 – letni 
mieszkaniec Świdnika został zaatakowany przez innych dwóch 
mężczyzn. Napastnicy bijąc pokrzywdzonego po ciele żądali 
od niego pieniędzy. Z uwagi na samoobronną postawę 21-latka  

i fakt zbliżających się policjantów, sprawcy rzucili się do uciecz-
ki. Nie zdołali odebrać pieniędzy pokrzywdzonemu. W bezpo-
średnim pościgu funkcjonariusze zatrzymali jednego z nich. 
Okazał się nim 23-letni świdniczanin. Mężczyzna w areszcie 
spędzi najbliższe trzy miesiące. Drugi z nich zdołał uciec. Nie 
cieszył się długo wolnością. Policjanci ustalili jego dane perso-
nalne i miejsce przebywania. 24-letni mężczyzna, bez stałego 
miejsca zamieszkania, został zatrzymany 10 grudnia. Wtedy też 
okazało się, że jest poszukiwany dwoma listami gończymi do 
odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 20 miesięcy. 
Również trafił do aresztu. Pokrzywdzony 21-latek nie odniósł 
poważniejszych obrażeń ciała. Stan jego zdrowia nie wymagał 
interwencji służby medycznej. Za usiłowanie rozboju zgodnie  
z obowiązującym prawem sprawcy może grozić nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.
Włamał się do auta i zasnął w nim

Policjanci zatrzymali 20-latka, który wybił szybę w zapar-
kowanym pojeździe, a następnie wszedł do niego i zasnął na 
tylnej kanapie. 

W sobotę po godz. 7:00 świdniccy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o wybiciu szyby w zaparkowanym pojeździe mar-
ki Peugeot na jednej z ulic Świdnika. Po przybyciu na miejsce 
funkcjonariusze zastali właściciela samochodu, który wskazał 
uszkodzony pojazd oraz śpiącego w nim mężczyznę. Po obu-
dzeniu nieproszonego gościa okazało się, że jest nim 20-letni 
mieszkaniec Świdnika. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie 
alkomatem wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu w 
organizmie. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym aresz-
cie. Okazało się, że z samochodu nic nie zginęło. Właściciel 
oszacował straty. 20-latek usłyszał już zarzut w sprawie. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności.

opr. R. Nowosadzki
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z celów strategii społecznej od-
powiedzialności realizowanej 
przez naszą kopalnię - powie-
dział z-ca prezesa Zarządu ds. 
Pracowniczych i Społecznych 
Adam Partyka.

Posadzone drzewo to lipa 
drobnolistna o przekroju pnia 
45-55 cm i wysokości 8,5 me-

tra. Jej bryła korzeniowa waży 
tonę. Jest to jedno z dwóch 
drzew sadzonych w ramach 
programu. Posadzone lipy to 
drzewa specjalnie szkółkowa-
ne i przygotowane do skutecz-
nego zsadzenia w nowej prze-
strzeni. Drugie trafiło do szko-
ły podstawowej w Dratowie, 
która jest laureatem konkursu 
„Przyjazna przestrzeń - wspól-
nie posadźmy duże drzewo 
przy szkole”. Zwycięską pracę 
zgłosiła klasa V. Tym samym 
osiemnaścioro uczniów posa-

Zamiast akacji jest duża lipa
dziło nowego ekologicznego 
lokatora szkoły. Dodatkowo 
szkoła otrzymała tablice edu-
kacyjne do ścieżki dendrolo-
gicznej oraz program lekcji 
dla trzech przedmiotów w tym 
dla języka polskiego i historii 
„Drzewo w polskiej literatu-
rze” czy „Drzewo w historii 
Polski” przygotowane przez 

specjalistów z Fundacji Kra-
jobrazy.

- W tworzenie progra-
mu zaangażowany jest zespół 
specjalistów z Fundacji Kra-
jobrazy jak również z Insty-
tutu Architektury Krajobrazy 
KUL - mówi dyrektor fundacji 
Bartosz Niewiadomski. Re-
alizacja programu nie byłaby 
jednak możliwa bez ścisłej 
współpracy z działem CSR  
i Zrównoważonego Rozwoju 
LW Bogdanka.
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ciągle odkładana. Taki sprzęt 
posiadają nieliczne placówki. 
W skali kraju tylko 
osiem szpitali po-
wiatowych dyspo-
nuje rezonansem. 
SPZOZ w Łęcznej 
jest dziewiątym. 
Zakup sprzętu o 
wartości ponad 3,3 
mln zł był możli-
wy dzięki unijnym 
funduszom z pro-
jektu pt. „Zwięk-
szenie dostępno-
ści do świadczeń 
diagnostycznych  
i zabiegowych dla 
pacjentów SPZOZ 
w Łęcznej poprzez 
zakup nowocze-
snego sprzętu me-
dycznego”.

W ramach 
tego projektu, 
którego łączna 
wartość wyniosła 
6,87 mln zł, w tym 
dofinansowanie  
z Unii Euro-
pejskiej 4,58 mln zł - za-
kupione zostały także inne 
urządzenia diagnostyczne,  
m. in. cztery cyfrowe aparaty 
rentgenowskie i zestaw en-
doskopowy EUS, urządzenie 
które służy do badania usg 
przewodu pokarmowego za 
pomocą endoskopu. 

Zakończenie projektu 
przewidywane jest w marcu 

W lutym pierwsi pacjenci?
przyszłego roku. Być może 
już w lutym na badania re-
zonansem magnetycznym 

trafią pierwsi pacjenci. Po-
wstała infrastruktura dia-
gnostyczna została dosto-
sowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Pienią-
dze projektowe pochodzą 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 
2014-2020.

(nor)
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danka 4. Pracuje on obecnie w 
ścianie o długości 313,5 m i wy-
sokości od 1,2 m do 1,7 m. Obu-
dowa ściany składa się ze 178 
sekcji obudowy zmechanizowa-
nej o szerokości stropnicy 1,75 
m. Rekordowy wynik osiągnął 
zespół oddziału G-1 pod kierow-
nictwem Łukasza Babirackiego.  

– Wyróżniamy się w branży 
wysoką efektywnością, a naszym 
celem jest ciągłe dążenie do do-
skonałości operacyjnej, dlatego 
nie spoczywamy na laurach, 
lecz nieustannie szukamy no-
wych rozwiązań, które jeszcze 
bardziej usprawnią wydobycie i 
inne obszary działalności Spółki. 
Ustanowienie nowego rekordu 
dobowego było możliwe przede 

wszystkim dzięki determinacji 
i zaangażowaniu załogi two-
rzącej oddział G-1. To świetny, 
doświadczony zespół, wyspecja-
lizowany w eksploatacji niskich 
pokładów przy pomocy komplek-
su strugowego, którego praca 
przyczyniła się do udoskonalenia 
efektywności techniki strugowej 
wykorzystywanej w Bogdance – 
powiedział Artur Wasil, Prezes 
Zarządu LW Bogdanka S.A.

Oddział G-1 to jeden z 
trzech oddziałów ścianowych 
bazujący przy wydobyciu wę-
gla na technice strugowej. Od 
początku swojego istnienia, 
czyli od października 2009 
r. wyeksploatował 6 ścian, o 
łącznej długości ponad 20 ki-
lometrów. Odbywało się to w 
różnych rejonach kopalni i w 
zmiennych warunkach górni-
czo – geologicznych.

Bogdanka nieustannie po-
prawia swoją efektywność. W 
tym roku, oprócz wyżej wspo-
mnianych rekordów wydobycia 
dobowego, w spółce padł także 
miesięczny rekord wydobycia 
– górnicy z Bogdanki wydoby-
li w styczniu br. 903,5 tys. ton 
węgla handlowego, tym samym 

poprawiając poprzedni rekord, 
osiągnięty w grudniu 2014 r. 
Z kolei w lipcu br. operujący 
w polu Stefanów oddział G-4  
wykonał w postęp miesięczny 
ściany techniką strugową w 
wysokości 432 mb, pobijając 
tym samym poprzedni mie-
sięczny rekord ustanowiony w 
oddziale G-1 w styczniu 2012 
r., który wynosił 413 m. 

rkn

Bogdanka bije kolejny rekord
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ku. Jednak tego wszystkiego 
nie byłoby bez potrafiących 
pozyskiwać pieniądze, duże 
pieniądze, pracowników refe-
ratu inwestycji urzędu, a także 
zgody ówczesnego burmistrza 
Teodora Kosiarskiego i rad-
nych poprzedniej kadencji.

Dzięki temu wszystkiemu 
dawna ruina, odzyskała blask 
na który zasługuje. Budynek 
nie tylko przetrwa kolejne 
dziesięciolecia, ale będzie peł-
nił ważną funkcję społeczną.

Budynek ma już nową 
elewację, okna oraz barierki. 
Wykonano wszystkie detale 
architektoniczne. Na dachu od 
strony Wieprza zainstalowano 
panele fotowoltaiczne. Oznacza 
to, że prace zewnętrze już się 
zakończyły. Trwają roboty wy-
kończeniowe wewnątrz budyn-
ku. Spichlerz otrzymał system 
wentylacji z centralą wentyla-
cyjną, trwa montaż wyposaże-
nia kotłowni gazowej. Roboty 
budowlane powoli zbliżają się 

Drugie życie spichlerza
do końca. Pozostał jeszcze za-
kup niezbędnego wyposażenia.

W przebudowanym obiek-
cie będzie dzienna piecza nad 
60 podopiecznymi ŚDS. Znajdą 
się tu sale zajęciowe, pracow-
nie, zaplecze socjalne i szatnio-
we, kuchnia i jadalnia. Dla bez-
pieczeństwa uczestników zajęć 
w budynku umieszczono po-
kój psychologa i pielęgniarki.  
W nowym budynku Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
znajdą się także 4 mieszkania 
treningowe i 2 pokoje inter-
wencyjne. Podopieczni będą 
mieli do dyspozycji taras do 
odpoczynku. Cały budynek 
zostanie przystosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych - będzie wyposażony min.  
w windę. W ramach projektu 
zostanie zakupione niezbędne 
wyposażenie potrzebne do re-
habilitacji i prowadzenia zajęć 
dla podopiecznych. A wokół 
budynku powstaną chodniki  
i miejsca parkingowe.

Grzegorz Kuczyński
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Zakończyły się prace  
w najbardziej dzikiej i łęczyń-
skiej części parku Podzamcze. 

Przypomnijmy w pierw-
szym etapie prac w centralnej 
część parku, naprzeciwko daw-
nej szkoły „na górce” usunięto 
stare drzewa, przygotowano 
alejki do spacerów, dokonano 
nowych nasadzeń i odtworzo-
no dawny włoski ogród. 

W drugim etapie zabez-
pieczono i odnowiono ruiny 

zabudowań folwarcznych. Zo-
stały one udostępnione zwie-
dzającym, dawna suszarnia 
chmielu zamieniła się punkt 
widokowy, a ruiny zostały 
podświetlone. W pobliżu od-
słonięty został także duży te-
ren, który w przyszłości może 
służyć do organizacji więk-
szych imprez plenerowych.

Trzeci etap obejmował 
obszar ponad 5 ha bezpośred-
nio przylegający do Świnki  

Łęczna ma wreszcie 
prawdziwy park

i Wieprza, który był dotychczas 
praktycznie niedostępny. Teren 
został uporządkowany, wyko-
nano placyki i alejki, teren został 
oświetlony i wygląda cudownie. 
Bez problemu możemy przejść 
do miejsca gdzie w przeszłości 
stały zabudowania nazywane 
łęczyńskim zamkiem.

Co ważne i tym razem 
starano się zachować walo-
ry przyrodnicze tego miejsca. 
Pracować tak, aby integracja 

w środowisko  była minimal-
na. W ten sposób udostępniono 
dzikie miejsca dla obserwato-
rów przyrody, amatorów foto-
grafii i wędkarzy. Siedliska ro-
ślin zaplanowano w taki sposób 
aby nie sprawiały problemów 
pielęgnacyjnych, a jednocze-
śnie stanowiły schronienie dla 
zwierząt i ptaków.

Nie pozostaje nic innego 
jak zaprosić do parku na spacer.

GK

Od 23 grudnia lubelską 
komunikacją miejską zostanie 
objęta gmina Spiczyn, poprzez 
skierowanie na jej teren wybra-
nych kursów linii 22 w dzień 
powszedni. Trasa, dofinanso-
wywana przez gminę Spiczyn, 
będzie prowadzić przez Plisz-
czyn, Łysaków, Sobianowice, 
Bystrzycę, Charlęż Kolonię  
i Jawidz do Zawieprzyc.

Trasa w Lublinie pozo-
stanie bez zmian i prowadzić 
będzie ulicą Turystyczną, 
Kalinowszczyzną, pl. Sin-
gera, al. Tysiąclecia i Wodo-
pojną, a przystanek końcowy  
i zarazem początkowy będzie 
na ulicy Lubartowskiej poni-
żej Bramy Krakowskiej.

Kursy z Zawieprzyc 

Autobusem miejskim 
z Lublina do Zawieprzyc

dok. na str. 8
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4 grudnia to dzień wy-
jątkowy, święto pracowni-
ków wszystkich kopalń, w 
tym tych kilku tysięcy za-
trudnionych w kopalniach 
węgla zlokalizowanych na 
Lubelszczyźnie. Mimo, że 
polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej stara się wę-
giel zsunąć do karnego kąta, 
„Bogdanka” nie ma powo-
dów do zmartwień, a przy-
szłość rysuje się w pozytyw-
nych, jasnych barwach.

Tego świątecznego dla 
nich dnia pracownicy LW 
Bogdanka mieli wolne. Od 
bardzo wczesnego poranka 
ulicami Łęcznej spacerowa-
ła orkiestra górnicza budząc 
wiązanką melodii mieszkań-
ców górniczego miasteczka. 
Orkiestra zawędrowała też do 
szkoły kształcącej przyszłych 
pracowników kopalni.

Od wielu lat w dniu Bar-
bórki mszę świętą w Łęcznej 
celebrują arcybiskupi. Nie 
inaczej było i tym razem, do 
Łęcznej przyjechał abp Sta-
nisław Budzik z Archidiece-
zji Lubelskiej. Po uroczystej 
mszy górnicy i goście udali 
się do kopalni Bogdanka.

I w tym roku cechow-
nia wypełniła się po brzegi. 
Stronę rządową reprezen-
tował wiceprezes Rady Mi-
nistrów Jacek Sasin będący 
jednocześnie szefem nowe-
go Ministerstwa Aktywów 
Państwowych.  Nie zabrakło 
także innych ważnych gości. 
Przedstawiciela prezydenta 
RP, wojewody lubelskiego, 
członka Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego, a także po-
słów i samorządowców.

Pierwszy na cechowni 
głos zabrał profesor Andrzej 
Zybertowicz. Doradca Prezy-
denta RP odczytał list głowy 
państwa Andrzeja Dudy, któ-

Barbórka 2019 – święto wszystkich górników
ry składał najlepsze gratulacje 
i podziękowania dla górni-
ków. W liście przypomniano, 
że Polska dysponuje wieloma 
złożami cennych minerałów 
i metali, które wydobywane 
są i służą wszystkim, właśnie 
dzięki pracy i determinacji 
pracowników kopalń. Prezy-
dent podziękował za piękny 
wzór etosu pracy i wspólnoty 
jaki prezentują górnicy.

Następnie głos zabrał Ar-
tur Wasil  prezes Lubelskiego 

Węgla. Wystąpienie zaczął 
od minuty ciszy poświęconej 
tym, którzy z górnictwa ode-
szli na wieczną szychtę. Póź-
niej poprosił zebranych, żeby 
podnieśli ręce jeśli obawiają 
się o los Bogdanki. Tych unie-
sionych w górę dłoni nie było 
za dużo, ale już na pytanie kto 
wierzy, że Bogdanka sobie  
z sytuacją w górnictwie pora-

dzi, pojawił się las rąk.
- Przyszłość Bogdanki 

jest w naszych rękach - mówił 
prezes Wasil. O ile nie mamy 
wpływu na politykę i zamiary 
Unii Europejskiej, o tyle na to 
co dzieje się w naszej kopalni 
już tak. A mocą tej kopalni są 
ludzie – dodał .

Prezes mówił o kosztow-
nych porozumieniach ze stro-
ną związkową, które uważa za 
potrzebne, a także działaniach 
mających usprawnić pracę 
w kopalni. O zamianie mate-
riałów na lżejsze, ale jedno-
cześnie równie wytrzymałe, 
o wykorzystywaniu nowych 
kombajnów, których już nie 
będzie się tak często napra-
wiało, a nawet wizji przyszło-
ści jaką są egzoszkielety, które 
będę na kopalni testowane. 
Prezes mówił także o kolej-
nych rekordach wydobycia, 
które padały w tym roku.  Wy-
nikało to, jak przekonywał, nie 
z przymusu, a warunków jakie 

innowacyjni. To coś co cha-
rakteryzuje prace Bogdanki.

- Polska jest krajem który 
dba o bezpieczeństwo energe-
tyczne, dzisiaj jest ono oparte 
na węglu. Nie można mówić o 
sensownej światowej polityce 
klimatycznej jeśli będzie ona 
dotyczyła jedynie Unii Euro-
pejskiej, w momencie w któ-
rym Indie, Chiny, Stany Zjed-
noczone zwiększają produkcję 

węgla w przemyśle i produkcji 
energii – dodał minister. 

Artur Soboń, poseł i wice-
minister, stwierdził natomiast 
- Bez względu na podziały po-
litycznej będziemy wspierać 
LW Bogdanka, we wszystkich 
projektach. Projektach wydo-
bywczych, energetycznych, in-
frastrukturalnych. To wszystko 
będziemy robić wspólnie.  Wi-
cestarosta Michał Pelczarski 
mówił, że cieszy się, że w cza-
sie wcześniejszych wystąpień 
padało słowo „rozwój”. - Dla 
powiatu i gmin najważniejsze 
jest żeby kopalnia się rozwija-
ła, a dzięki temu mieszkańcy 
będą żyć i pracować w dobro-
bycie. Brakuje nam połącze-
nia kolejowego, dobrych dróg 
- dodał. Rozwój kopalni to 
rozwój województwa i regionu 
- stwierdził.

Leszek Włodarski bur-
mistrz Łęcznej przypomniał  

o relacjach łączących ogrom-
ny zakład pracy jakim jest ko-
palnia Bogdanka z miastem. 
Mówił o przyszłości która 
może wiązać Łęczną z kopal-
nią jeszcze bardziej, na sku-
tek planowanych inwestycji. 
Przypomniał także, że „Bog-
danka” to nie tylko najnowo-
cześniejsza kopalnia w Polsce, 
która jest świetnie zarządzana 
i równie bezpieczna. - Kopal-

nia to również wiele działań o 
charakterze środowiskowym 
i społecznym. Bez kopalni nie 
byłoby Górnika Łęczna, wielu 
zespołów sportowych, ale tak-
że wydarzeń kulturalnych na 
skalę województwa, ale i kra-
ju. Kopalnia to także wydarze-
nia społeczne i działania ener-
getyczne, a także współpraca 
ze szkołą górniczą kształcącą 
przyszłą jej kadrę.

Po wystąpieniach gości 
przyszedł czas na wręczenie 
odznaczeń państwowych, 
ministerialnych, a także 
związkowych dla pracow-
ników spółki. Dalsza część 
uroczystości przeniosła się 
na stołówkę. Zaś 7 grudnia 
w Centrum Spotkania Kultur 
odbył się uroczysty wieczór 
barbórkowy gdzie wręczono 
30 pracownikom szpady oraz 
wystąpił Teatr AVATAR. 

Grzegorz Kuczyński

tegii racjonalnej transforma-
cji od której nie ma ucieczki, 
ale która musi być przygo-
towywana z głową. Dodał, 
że Bogdanka to tradycja i 
nowoczesność, ale najwięk-
szym kapitałem są ludzie.

Jacek Sasin, wicepremier 
i minister aktywów państwo-
wych powiedział: Mój obecny 
polityczny mandat pochodzi 
stąd z Lubelszczyzny i wła-
śnie tutaj jak nigdzie indziej 
można mówić, że węgiel ma 

przyszłość. My tutaj nie mu-
simy tłumaczyć, że niepraw-
dą jest, że polskie górnictwo 
jest u schyłku. Bogdanka jest 
też dobrym i optymistycznym 
miejscem, bo pokazujecie, że 
można wydobywać węgiel i na 
nim zarabiać. Potraficie do-
brze prace zorganizować, być 

kopalnia zapewnia górnikom. 
Dodał też, że obowiązkiem 
kopalni jest produkować wę-
giel jak najtaniej w Polsce, ale 
także cenowo konkurencyj-
nie do węgla sprowadzanego  
z zagranicy - Bogdanka za-
wsze sobie radziła przez 
otwartość na zmiany i będzie 
tak nadal. Prezes kopalni wy-
stąpienie zakończył parafrazą 
cytatu Witolda Gombrowicza 
z Ferdydurke – Koniec i bom-
ba, kto nie wierzy w Bogdan-

kę ten trąba, zbierając tym sa-
mym gromkie brawa.

Kolejnym mówcą był 
Mirosław Kowalik prezes 
grupy Enea w której znajdu-
je się LW Bogdanka, ale też 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej kopalni. Opowiadał 
o tworzącej się i nowej stra-

fot. R. Haniewicz
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W tym roku obchodzili-
śmy 101. rocznicę odzyska-
nia niepodległości.

 Z tej okazji 11 listopada  
w kościele parafialnym  
w Cycowie odprawiona 
została uroczysta Msza 

Święta za ojczyznę, zamó-
wiona przez wójta gminy 
Cyców.

Po nabożeństwie 

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 

15 listopada br. doko-
nano uroczystego otwarcia 
nowego budynku Szkoły 
Filialnej w Świerszczowie. 

Gmina Cyców podpisała 
umowę na wykonanie ww. 
inwestycji w dniu 11 czerwca 

2018 r. z firmą „PERFEKT” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Cheł-
mie przy ul. Lwowskiej 105, 
22-100 Chełm, wyłonioną w 
drodze przetargu.  

Jest to budynek jed-
nokondygnacyjny o po-
wierzchni użytkowej 1 
213,75 m2, kubaturze 5 
940,00 m3. Powstało 6 sal 
dydaktycznych, 2 sale na 
potrzeby przedszkola, świe-
tlica szkolna, sanitariaty, 
szatnie, jadalnia i pomiesz-
czenie do wydawania po-
siłków, pomieszczenia dla 
pracowników.

Otwarcie szkoły filialnej w Świerszczowie 
Budynek wyposażono w 

instalacje wewnętrzne:
- elektryczną 230 V z wy-

korzystaniem alternatywnych 

źródeł energii poprzez zasto-
sowanie ogniw fotowoltaicz-
nych na dachu budynku,

- wodociągową opartą 

na układzie solarnym wspo-
maganym układem powietrz-
nych pomp cieplnych (na da-
chu budynku od strony połu-

dniowej zamontowano pięć 
kolektorów słonecznych),

- kanalizację sanitarną,
- centralnego ogrzewa-

nia podłogowego z dwiema 
pompami ciepła powietrze-
woda,

- wentylację mechanicz-
ną. 

Przed budynkiem po-
wstały miejsca parkin-
gowe dla samochodów 
osobowych, zatoka par-
kingowa dla autobusów 
oraz dojścia i ciągi piesze. 
Koszt inwestycji wyniósł 
6.049.554,96 zł.

UG Cyców

uczestnicy uroczystości 
przeszli pod pomnik po-
święcony bohaterom woj-
ny polsko-bolszewickiej 
w 1920 r., gdzie wartę ho-
norową pełnili harcerze z 
Zespołu Szkół w Cycowie. 

Odegrano hymn państwowy 
oraz złożone zostały kwiaty 
przez przedstawicieli władz 
samorządowych, jedno-

stek organizacyjnych oraz 
związku emerytów.

Natomiast w dniu 12 
listopada 2019 r. Cyców 
rozbrzmiewał dźwiękami 
pieśni patriotycznych. Zor-
ganizowany został IV Prze-
gląd Pieśni Patriotycznych 

„Śpiewam Ojczyź-
nie Swej” w Gmin-
nym Domu Kultury 
w Cycowie. 

Przegląd skie-
rowany był do 
dzieci i młodzie-
ży szkolnej i jego 
głównym celem 
jest popularyzacja 
wśród społeczeń-
stwa pieśni patrio-
tycznych oraz za-
chęcenie do wspól-
nego świętowania 
dnia niepodległo-
ści. W tegorocznej 

edycji udział wzięło 7 ze-
społów i 14 solistów z gmi-
ny Cyców, którzy prezento-
wali niezwykle różnorodny 
program artystyczny.

UG Cyców
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Mieszkańcy Świdnika 
wybrali 12 projektów spo-
śród 36 zakwalifikowanych 
do głosowania w ramach  
5. edycji budżetu obywatel-
skiego. Głosowanie zakoń-
czyło się 3 października,  
a wzięło w nim udział 5614 
mieszkańców miasta. Po-
nad 2 tysiące świdniczan 
głosowało przez internet, 
wersję tradycyjną – papie-
rową z urnami wyborczymi 
wybrało 3277 osób.

Największe zainteresowa-
nie, jak podzielić milion złotych 
budżetu obywatelskiego, wy-
kazały mieszkanki Świdnika. 
Wśród głosujących aż 61 proc. 
stanowiły panie. Jeśli natomiast 
chodzi o wiek to najaktywniej-
sze były osoby starsze – w wie-
ku 60+, które oddały 30,7 proc. 
ogółu głosów oraz ci w wieku 
36-49 lat, którzy oddali 29,7 
proc. wszystkich głosów. 17,5 
proc. wskazań pochodziło od 
świdniczan w wieku 26-35 lat,  
a 13,1 proc. od mieszkańców 
w przedziale wiekowym 50-
59. Niestety zdecydowanie 
najmniejsze zainteresowanie 
wyborem projektów wykazali 
najmłodsi mieszkańcy Świd-
nika. W głosowaniu wzię-
ło udział tylko 9 proc. osób  
w wieku do 25 roku życia. 
Wśród wszystkich najwięk-
szym poparciem cieszył się 
projekt nr 3, czyli Muzyczne 
wieczory u Św. Kingi (II edy-
cja). 

Oto lista projektów, któ-
re przeszły obywatelską we-
ryfikację i będą realizowane 

w 2020 roku w Świdniku:
- Muzyczne wieczory u 

Św. Kingi – cykl darmowych 
koncertów znanych polskich 
artystów. Występy odbędą 
się na terenie parafii pw. św. 
Kingi (1196 głosów).

- Na dobry początek V – 
projekt skierowany do dzieci 
zmagających się z różnego 
rodzaju dysfunkcjami czy nie-
pełnosprawnościami i przeja-
wiających zaburzenia integra-
cji sensorycznej (903 głosy).

- Pomagajka III – projekt 
przeznaczony dla dzieci ze 
Świdnika, które wymagają 
diagnozy i terapii dysleksji, 
konsultacji fizjoterapeutycz-
nych i pomocy psycholo-
gicznej (854 głosy).

- Mały Świat III – wspar-
cie dzieci w wieku od 2 do  
8 lat mających problemy  
z różnego rodzaju trudnościa-
mi, szczególnie z zaburzenia-
mi mowy (808 głosów).

- Zaułek poetów – miej-
sce spotkań, relaksu i wypo-
czynku świdniczan - działania 
artystyczne, spotkania autor-
skie i koncerty świdnickich 
twórców w strefie rekreacji. 
Skwer ma powstać pomiędzy 
Miejsko-Powiatową Bibliote-
ką Publiczną a Przedszkolem 
nr 6 (798 głosów).

- Usiądź ze mną i poczy-
taj – warsztaty dla rodziców, 
których celem jest pokazanie 
możliwości, jakie dają książki 
w codziennym wspieraniu roz-
woju dziecka oraz pomoc w 
kształtowaniu kompetencji czy-
telniczych dzieci (575 głosów).

- Symulator lotniczy śmi-
głowcowo-samolotowy – po-
łączenie repliki kokpitu samo-
lotu z zaawansowanym urzą-
dzeniem treningowym, oparte 
na programie komputerowym. 
Obejmuje także fotel pilota, 
przyrządy lotnicze, urządzenia 
sterujące oraz wyświetlacze 
LCD. Z urządzenia będzie 
można korzystać w Strefie Hi-
storii (537 głosów).

- Nowe miejsca parkin-
gowe przy ul. Skarżyńskiego 
– budowa ok. 26 miejsc dla 
samochodów w pasie drogo-
wym ul. Skarżyńskiego (516 
głosów).

- Plac zabaw dla malu-
chów – miejsce zabaw dla 
najmłodszych dzieci w tere-
nie zielonym pomiędzy SP 
nr 5 a przychodnią zdrowia 
(507 głosów).

- Domki dla jerzyków 
„Świdnik jest na  pTAK” – 
zakup oraz montaż domków 
lęgowych dla jerzyków (507 
głosów).

- Dajmy im szansę – 
zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci, młodzieży i ich ro-
dzin wymagających specja-
listycznej pomocy w rozwią-
zywaniu problemów wycho-
wawczych, emocjonalnych  
i społecznych (491 głosów).

- Nowoczesny plac zabaw 
przy ul. Kopera w Świdniku – 
budowa nowoczesnego placu 
zabaw z kilkoma zjeżdżalnia-
mi, miejscami do wspinaczki, 
domkiem do zabaw, huśtaw-
kami, itp (486 głosów).

rkn

Budżet obywatelski podzielony

Port Lotniczy Lublin 
po sześciu latach funkcjo-
nowania lotniska obsłużył 
dwumilionowego pasażera. 
Była nim Weronika Sawa, 
która przyleciała 24 kwiet-
nia z Eindhoven na pokła-
dzie samolotu linii lotni-
czych Wizz Air. Niestety to 
w tym roku właściwie jedy-
ne tak radosne wydarzenie 
dla lubelskiego lotniska.

Przez prawie sześć lat 
Port Lotniczy Lublin przy-
zwyczajał nas do stale i sys-
tematycznie rosnącego ruchu 
lotniczego. W 2013 i 2014 
roku było po niecałe 190 
tys. pasażerów, w 2015 ich 
liczba wzrosła do 265 tys. a 
kolejnych 3 latach było ich 
odpowiednio 377, 430 i 455 
tysięcy. Niestety już w 2018 
roku od lipca liczba pasaże-
rów w porównaniu z analo-
gicznymi miesiącami 2017 
zaczęła nieznacznie spadać i 
tak jest do dzisiaj. Na koniec 
października przez lubelskie 
lotnisko przewinęło się tylko 
303 tys. pasażerów.  

Według danych PLL 
za sierpień port obsłużył 
426 operacji lotniczych. To 
znacznie gorzej niż w sierp-
niu 2018 roku, kiedy było ich 
512. Mniejsza była też liczba 
pasażerów. W sierpniu z PLL 
skorzystało 35 022 osób. Był 
to najlepszy miesiąc w tym 
roku, ale zarazem kolejny z 
rzędu z tendencją spadkową. 
Dla porównania, w sierpniu 
2018 roku było to 46 416 pa-
sażerów. Niższy niż obecnie 
wynik w sierpniu, lubelskie 
lotnisko zanotowało w 2015 
roku. Wówczas liczba pasa-
żerów wyniosła 27,2 tysiące. 
W październiku było 32,8 
tys. podróżnych, podczas 
gdy w najlepszym jak dotąd 
październiku 2017 roku 43 
tysiące.

Działający od końca 
2012 roku Port Lotniczy Lu-
blin po latach sukcesów nie 

ma teraz dobrego czasu. Za-
częło się od tego, że węgier-
ska linia lotnicza Wizz Air 
zlikwidowała lubelską bazę i 
tym samym kilka kierunków 
lotów. Obecnie z PLL można 
dolecieć do ośmiu lotnisk. Są 
to: Antwerpia, Dublin, Ein-
dhoven, Kijów, Londyn Lu-
ton, Londyn Stansted, Oslo, 
Tel Awiw i Warszawa. Wła-
dze portu zapewniają, że cały 

czas pracują nad uruchomie-
niem nowych destynacji. 

Na 2020 rok planowano 
uruchomić wakacyjne loty do 
Antalii (2 razy w tygodniu) z 
biurami Neckermann, Exim 
i TUI. Wrócić też miały - po 
rocznej przerwie - połączenia 
do Burgas z biurem podróży 
Neckermann, ale i możliwo-
ścią zakupu biletów indywi-
dualnych. Po upadku biura 
podróży Neckermann pod 
znakiem zapytania stanęły 
przyszłoroczne wakacyjne 
loty czarterowe z Portu Lot-
niczego Lublin. Lubelskie 
lotnisko w ostatnim czasie 
nie ma szczęścia do rejsów 
czarterowych. Od 2016 roku 
takie loty wykonywały linie 
Small Planet. W ubiegłym 
roku dwa razy w tygodniu 
oferowały połączenia do 
Burgas. Problemy pojawiły 
się, gdy przewoźnik ogłosił 
upadłość. Mimo starań władz 
portu, na tegoroczne wakacje 
nikt tej luki nie wypełnił.

Zimą w rozkładach po-
zostaną na szczęście ofero-
wane do tej pory jedynie w 
sezonie letnim loty linii Ry-
anair do Dublina. Ponadto w 
ofercie będą nieobecne przed 
rokiem połączenia do Kijowa 
i Antwerpii. Rejsy z Lublina 
do Kijowa-Żulany i Londynu 
Luton będą dostępne w se-
zonie letnim 2020, począw-
szy od 29 marca. Od końca 
października LOT zwiększył 
częstotliwość cieszących się 
dużym zainteresowaniem 
rejsów do Warszawy. Dzię-

ki temu, że stołeczny port 
jest przesiadkowym hubem, 
pasażerowie z Lublina otrzy-
mują dodatkową szansę na 
dotarcie do 21 miejsc w Pol-
sce i Europie dostępnych w 
porannej fali przesiadkowej 
linii lotniczych LOT.

Port Lotniczy Lublin ma 
jednak jeszcze jeden poważny 
problem. Ze sprawozdania fi-
nansowego spółki za rok 2018 
wynika, że w ubiegłym roku 
jej strata netto wyniosła nie-
spełna 30,2 mln zł. To o ponad 
milion mniej niż w roku 2017, 
gdy deficyt był rekordowy w 
historii portu i sięgnął blisko 
31,4 mln zł. Ale jak czyta-
my w opinii przygotowanej 
przez niezależnego biegłego 
rewidenta, suma niepokry-
tych strat z lat poprzednich 

oraz ubie-
g ł o r o c z -
nej straty 
wyn ios ł a 
p o n a d 
213 mln 
zł i prze-
k r o c z y ł a 
sumę: ka-
pitału za-
pasowego, 
r e z e r w o -
wego oraz 
1/3 kapi-
tału zakła-
d o w e g o . 
Dlatego na  

Walnym Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy (miasto Lublin 
jest największym udziałow-
cem z 51,7 proc. akcji spółki, 
45,7 

Dofinansowywanie Por-
tu Lotniczego Lublin jest 
oczywiste dla samorządów 
i było akceptowane jeszcze 
na etapie podejmowania 
decyzji o budowie lotniska. 
Taka sytuacja dotyczy zresz-
tą zdecydowanej większości 
lotnisk regionalnych. Warto 
podkreślić, że analizy bran-
żowe dowodzą, iż korzyści 
z tej inwestycji dla regionu 
są wielokrotnie większe niż 
w sytuacji, gdyby Lubelskie 
pozbawione było lotniska.

Mieszkańcy wojewódz-
twa już przyzwyczaili się do 
korzystania z dobrodziejstw 
regionalnego lotniska. Teraz 
musimy czekać, że obecne już 
w Lublinie oraz te linie lot-
nicze, które z koziego grodu 
jeszcze nie startują, przeko-
nają się, że warto tu otwierać 
nowe połączenia. Kiedy licz-
ba pasażerów osiągnie 1-1,5 
mln pasażerów rocznie nasz 
port lotniczy powinien wyjść  
z dołka i dalej się rozwijać. Oby 
stało się to jak najwcześniej.

Ryszard Nowosadzki
ps. Co prawda w listo-

padzie po raz pierwszy w tym 
roku nastąpiło odwrócenie 
trendu i liczba pasażerów 
była o 1800 osób większa 
niż rok temu, ale ta jaskółka 
jeszcze wiosny na lubelskim 
lotnisku nie czyni.  

Lotnisko w dołku

Szlachetna paczka i bieda w Polsce
Dzięki zaangażowaniu 

wolontariuszy oraz dar-
czyńców Szlachetnej Pacz-
ki udało się w Polsce pomóc 
14.562 biednym rodzinom. 
24 z nich pochodzi ze Świd-
nika, Dominowa, Minkowic 
i Mełgwi. 

- Rodziny otrzymały ple-
caki, zabawki, wyprawki dla 
dzieci, bony podarunkowe na 
ubrania, koce, pościel, prze-
ścieradła, kosmetyki, hulaj-
nogi. Wśród darów pojawiły 
się również łóżka, kuchenki 
gazowe, piecyk gazowy, lo-
dówka, odkurzacze. W jednym  
z domów udało się też wsta-
wić okna - opowiadał mediom 
Tomasz Kuśmierczyk, jeden  
z 12 wolontariuszy Szlachet-
nej Paczki w Świdniku.

Tak było w całej Pol-
sce. W 19. edycji Szlachetnej 
Paczki na pomoc potrzebu-
jącym przeznaczono prawie 
46 milionów złotych, liczba 
darczyńców przekroczyła 553 
tysięcy. Rok temu wartość po-
mocy wynosiła ponad 47 mln 
zł a darczyńców było ponad 
635 tysięcy. Wartość pomocy 
przekazanej potrzebującym od 
początku funkcjonowania tej 

szlachetnej inicjatywy prze-
kroczyła już 339 mln zł.

Dary serca dla ubogich są 
tym istotniejsze, że w Polsce 
ciągle jest wysoki stopień biedy. 
Jak wynika z tegorocznego RA-
PORTU O BIEDZIE W POL-
SCE Stowarzyszenia Wiosna, 
organizatora Szlachetnej Pacz-
ki, w 2018 roku ponad dwa mi-
liony Polaków żyło w skrajnym 
ubóstwie, co oznacza, że na 
przeżycie miało do dyspozycji 
nie więcej niż 19 zł dziennie. 

W raporcie możemy 
przeczytać, że o ile w wymia-
rze długookresowym sytu-
acja społeczno-ekonomiczna  
w Polsce bez wątpienia stale 
się poprawia, a lata 2014-2017 
stanowiły pod tym względem 
jeden z najlepszych momen-
tów w ostatnich trzech deka-
dach, o tyle w ubiegłym roku 

nastąpiło tąpnięcie. Notowany 
od wielu lat spadkowy trend 
wskaźników dotyczących ubó-
stwa zatrzymał się. Pomimo 
konsekwentnego spadku bez-
robocia, wzrostu płac i wyż-
szych niż w przeszłości trans-
ferów socjalnych, liczba osób 
doświadczających w Polsce 
biedy przestała się zmniejszać. 

Z tytułu niezdolności do 
pracy rentę pobiera w Polsce 
740 tys. osób. Co czwarte  
z tych świadczeń to kwota naj-
niższa z możliwych – 1100 zł 
miesięcznie. Co czwarta wy-
płacana w Polsce emerytura 
jest niższa niż 1600 zł. W zde-
cydowanie najgorszej sytuacji 
znajdują się kobiety utrzymu-
jące się z emerytury. Połowa  
z nich (48,8%) otrzymuje  
z ZUS miesięcznie mniej niż 
1800 zł. W 2018 roku w skraj-
nym ubóstwie żyło w Polsce 
prawie pół miliona dzieci.

Jak widać 500+ nie roz-
wiązało w kraju wszystkich 
problemów, a można powie-
dzieć, że skierowanie tak du-
żych środków na jeden cel 
spowodowało regres w innych 
dziedzinach.

R. Nowosadzki 
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JASEŁKA

Tradycja szopki i jase-
łek bożonarodzeniowych 
zaczyna się w 1223 roku kie-
dy to św. Franciszek, żyjący  
w okolicach włoskiego Grec-
cio, polecił na pamiątkę naro-
dzin Chrystusa  ustawić żłobek  
oraz doprowadzić do niego 
wołu i osła. Wykonano figury, 
oświetlono żłobek świecami 
i pochodniami, odtwarza-
jąc Tamtą noc w Betlejem.  
O północy św. Franciszek od-
prawił mszę świętą i wygłosił 
kazanie. Jak głosi miejscowa 
legenda jeden z uczestników 
uroczystości miał widzenie, że 
św. Franciszek budzi ze snu le-
żące w żłobku dzieciątko.

Od tego wydarzenia po-
dobne misteria rozpowszech-
niły się w całej Europie. Już 
w drugiej połowie XIII wieku 
założona w Rzymie Campagna 
di Gonfalone organizowała po-
dobne widowiska obrazujące 
narodziny Jezusa. Stało się tak 
dzięki Tomaszowi z Celano 
- biografowi św. Franciszka, 
który pierwszą szopkę opisał 
bardzo dokładnie. Później ideę 
bożonarodzeniowych jasełek 
rozpowszechnili szeroko wło-
scy malarze i poeci. Do Polski 
nowy obyczaj dotarł dosyć 
szybko i podobno pierwsza 
nasza szopka powstała w XIV 
wieku przy romańskim koście-
le św. Andrzeja w Krakowie,  
a jej figury wzorowane były 
na tych z włoskiego Greccio. 

Św. Franciszek zmarł  
w trzy lata po pierwszych ja-
sełkach, ale do dzisiaj co roku 
w noc wigilijną, przed grotą  
w Greccio zbierają się miejsco-
wi i turyści, by uczestniczyć  
w symbolicznych narodzinach 
Chrystusa. Na co dzień wita 
ich, w skalnej grocie św. Fran-
ciszka, kaplica ze żłobkiem 
i ołtarzem, gdzie odbyły się 
pierwsze jasełka.

25 GRUDNiA  
CZY 6 STYCZNiA

Dzień przesilenia zimo-
wego, po którym dni stają się 

dłuższe, ma szczególne zna-
czenie w wielu religiach świa-
ta. Dla starożytnych Egipcjan 
był to dzień narodzin boga 
słońca, wtedy też pokazywali 
ludowi niemowlę jako nowo 
narodzone słońce. Grecy ob-
chodzili tego dnia święto na-
rodzin boga wina Dionizosa. 

Pierwsi chrześcijanie jed-
nak dzień narodzin Jezusa po-
czątkowo obchodzili 6 stycz-
nia. Dopiero na przełomie III 
i IV wieku naszej ery Kościół 
przesunął święto na dzień 25 
grudnia. Jednak 25 grudnia 
nie jest dokładnie dniem prze-
silenia zimowego. Z astrono-
micznego punktu widzenia, już 
podczas wieczerzy wigilijnej 
kiedy dzielimy się opłatkiem to 
upłynęły dwa dni od momentu 
wydłużania się dnia. Różnica 
jest jednak tak minimalna, że 
w związku ze świętem bożo-
narodzeniowym przyjęło się 
potocznie nazywać 25 grudnia 
dniem przesilenia.
DRZEWKO SZCZĘŚCiA

Do Polski zwyczaj usta-
wiania choinki świątecznej 
przywieźli pod koniec XVIII 
wieku żołnierze i urzędni-
cy pruscy. Nie od razu oby-
czaj ten zaaklimatyzował się  
w naszych warunkach.  
W pierwszej kolejności i to 
dopiero w drugiej połowie 
XIX wieku zaakceptowano go  
w miastach i szlacheckich 
dworach. Na wsi natomiast 
jeszcze długo panował rodzi-
my obyczaj wieszania u belki 
nad stołem uciętego wierz-
chołka świerka lub jodły ozdo-
bionej owocami ziemi: jabłka-
mi, orzechami, kłosami zboża. 
Kiedy zwiększyła się dostęp-
ność papieru, na gałązkach 
zaczęły zawisać papierowe 
łańcuchy i zabawki. Same ga-
łązki po świętach jeszcze dłu-
go przechowywano, bo w razie 
burzy służyły do odganiania 

piorunów i rozganiania chmur.  
Z czasem choinka świątecz-
na przyjęła się we wszystkich 
polskich domach. 

Dużo wcześniej jednak 
swoje domy, z innych okazji, 
ozdabiali choinkami starożyt-
ni Grecy i Rzymianie. Uży-
wali w tym celu gałęzi drze-
wa laurowego lub oliwnego. 
Przyozdabiali je paskami 
sierści, owocami fig, jabłkami 
i pieczywem w kształcie lir  
i dzbanków, naczyńka z wi-
nem, miodem i oliwą. W cza-
sie wielkich świąt greckich 
choinki wnoszono na Akro-
pol i do mieszkań obywateli 
ateńskich. Miały przynosić 
radość, bogactwo i pokój.

Różne więc formy przy-
bierało świąteczne drzew-
ko, swoje domy ozdabiano  
w najodleglejszych epokach, 
używając różnych dostępnych 
gatunków krzewów i drzew. 
Zawsze były to jednak rośliny 
o trwałych liściach lub igłach, 
bo drzewko stanowiło zawsze 
symbol powracającego szczę-
ścia i odradzającego się życia.

PREZENTY

Wręczanie sobie prezen-
tów z okazji świąt ma swoje 
początki u starożytnych Rzy-
mian, którzy w ten sposób 
świętowali Saturnalia, jedne z 
najważniejszych świąt rzym-
skich. Bogaci mieszkańcy im-
perium wręczali sobie drobne, 
srebrne przedmioty, zaś uboż-
si np. świece,  gliniane figurki 
i słodycze dzieciom.

Chrześcijańska tradycja 
dawania prezentów zaczęła 
się wraz ze świętym Mikoła-
jem, który żył na przełomie III  
i IV wieku. Jako biskup Miry 
(dzisiejsza Turcja) zasłynął ze 
swej działalności charytatyw-
nej. Według legendy pomógł 
on zubożałemu arystokracie, 
który nie mógł wydać córek 
za mąż, ponieważ nie miał 
dla nich posagu. Mikołaj miał 
wrzucić przez komin trzy sa-
kiewki ze złotem, które wpadły 
do suszących się przy kominku 
trzewików. Stąd właśnie wzięła 
się tradycja wkładania prezen-
tów do butów czy skarpet za-
wieszanych przy kominku.

Prezenty związane z 
postacią świętego Mikołaja 
wręczamy 6 grudnia z okazji 
święta zwanego mikołajkami. 
Skąd jednak tradycja wręcza-
nia prezentów na Boże Naro-
dzenie? Ma ona swój począ-
tek w XIII wieku i wiąże się 

Świąteczne zwyczaje są mieszanką tradycji chrześcijańskich i pogańskich

Kolęda, choinka i prezenty 
Święta Bożego Narodzenia, obchodzone w okresie 

zimowego przesilenia, oprócz religijnych przeżyć, kojarzą 
się nam również z takimi towarzyszącymi im zewnętrznymi 
atrybutami jak ubieranie choinki, postna wieczerza 
wigilijna, szopka, śpiewanie kolęd i obdarowywanie 
prezentami. Nie zawsze jednak święta były obchodzone 
tak jak obecnie, dzisiejsze obrzędy ewoluowały przez 
lata, jedne powstawały, inne odchodziły w zapomnienie, 
zresztą nawet dzisiaj istnieją regionalne różnice, zwyczaje 
specyficzne dla pewnych obszarów i krajów. Niektóre 
świąteczne zwyczaje są dosyć młode. Na przykład naszą 
najpopularniejszą kolędę “Bóg się rodzi” napisał około 
1792 roku Franciszek Karpiński.

z darami, jakie złożyli Trzej 
Królowie Jezusowi podczas 
wizyty w Betlejem. Najwier-
niejsze odbicie znajduje ona  
w Hiszpanii – tam do tej pory 
to właśnie Mędrcy ze Wscho-
du przynoszą dzieciom pre-
zenty, na które muszą one po-
czekać do 6 stycznia, czyli do 
święta Trzech Króli.

Jeśli chodzi o wigilijne 
prezenty, to znów musimy 
wrócić do rzymskich Satur-
naliów. Na ich wzór dawanie 
prezentów w wigilijny wie-
czór zostało nazwane przez 
Kościół Gwiazdką, dlatego, 
że prezenty wręczano, gdy na 
niebie zauważono pierwszą 
gwiazdkę. Ze szczególnym 
zniecierpliwieniem wypatry-
wały jej dzieci, dla których 
moment wręczania prezentów 
był najważniejszym punktem 
wieczerzy wigilijnej. W Pol-
sce tradycja dawania prezen-
tów na Wigilię sięga XVIII 
wieku.

Tradycja obdarowywania 
się prezentami jest najmłod-
szym ze świątecznych zwycza-
jów. W zależności od źródeł, 
początek tradycji datowany 
jest na koniec XVIII wieku lub 
początek XIX. Zwyczaj po-
wstał wśród bogatej arystokra-
cji, którą było stać na tego typu 
rozrzutność. Z czasem bogate 
mieszczaństwo również mogło 
pozwolić sobie na coroczne 
prezenty. Zwyczaj dawania 
prezentów na wsiach został 
wprowadzony dużo później, 
bo aż w drugiej połowie XX 
wieku. 

Kto rozdaje prezenty  
w Wigilię? W wielu regionach 
Polski św. Mikołaj zostawia 
prezenty jedynie 6 grudnia. 
W Wielkopolskie, na Kuja-
wach, Kaszubach i Pomorzu 
Zachodnim w Wigilię wyręcza 
go Gwiazdor, czyli ubrana w 
futrzaną czapkę postać odpy-
tująca dzieci z pacierza. Na 
Dolnym Śląsku i Opolszczyź-
nie prezenty przynosi wcho-
dzące przez okno Dzieciątko, 
które reprezentuje nowonaro-
dzonego Jezusa Chrystusa. W 
Małopolsce grzeczne dzieci 
obdarowuje Aniołek, zaś na 
Dolnym Śląsku i Opolszczyź-
nie Gwiazdka.

Zwyczaj obdarowywa-
nia prezentami na Wigilię lub  
w Boże Narodzenie obowią-
zuje we wszystkich krajach, 
nawet wśród wyznawców in-
nych religii.

opr. R. Nowosadzki

Od chwili utworzenia 
we Wschodnim Centrum Le-
czenia Oparzeń i Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej  dziecięcej 
„oparzeniówki”, w grudniu 
do szpitala w Łęcznej przy-
bywa Mikołaj. W tym roku 
był po raz piąty. Na spotka-
nie z nim zapraszane są dzie-
ci z całej Polski, które były 
wcześniej leczone w Łęcznej. 
Tym razem do szpitala przy-
jechało 119 małych pacjen-
tów ze swoimi opiekunami. 

- Cieszymy się, że znowu 
zechcieliście do nas wrócić. 
Spotkanie z Wami, wprowadza 
nas w w dobry, świąteczny na-
strój – powiedział na powitanie 
gości Krzysztof Bojarski, dyr. 
SPZOZ w Łęcznej, który na 
każdym spotkaniu podkreśla, 
że te wizyty są dowodem na to 
jak bardzo potrzebny był od-
dział dziecięcy we Wschodnim 
Centrum Leczenia Oparzeń.

Prof. Jerzy Strużyna, lekarz 
koordynujący WCLOiChR, 
konsultant krajowy w dziedzi-
nie chirurgii plastycznej życząc 
wszystkim zdrowia powiedział, 
że chciałby, żeby oddział dzie-
cięcy był w gotowości, ale żeby 
nie było w nim pacjentów.

W rzeczywistości łęczyńska 
oparzeniówka jest potrzebna i to 
bardzo często. Całe WCLOiChR 
w Łęcznej przyjęło od październi-
ka 2014 r. ponad 1100 pacjentów, 
w tym roku 179 dzieci (dane do 
2 grudnia br.). - Największą grupa 
dzieci, która ulega oparzeniom to 
maluchy od 1,5 roku do dwóch lat,  
a przyczyną gorące płyny – mówi 
dr Magdalena Bugaj ze WCLO-
iChR, która w Łęcznej pracuje od 
10 lat.

Przez dekadę sporo 
zmieniło się też w metodach 

leczenia. - Kiedyś o były to 
zwykle opatrunki, a dziś wy-
korzystujemy substytuty skó-
ry, sztuczny naskórek który 
sprawia, że opatrunku nie 
trzeba często zmieniać, więc 
rana szybciej się goi – mówi 
prof. Jerzy Strużyna, szef 
WCLOiChR.

Zmienił się też sposób 
oczyszczania ran u dzieci. - Nie 
wycinamy martwych tkanek 
chirurgicznie, ale stosujemy en-
zymatyczne oczyszczanie ran – 
wyjaśnia dr Magdalena Bugaj. 
- Wykorzystujemy do tego pre-
parat nexobrid, który zawiera 
bromelinę, enzym występujący 
w ananasach i ma między inny-
mi właściwości rozpuszczania 
martwych tkanek. Plusem takie-
go leczenia jest też lepszy efekt 
związany z przerostem blizn. 
Stosowanie nexobridu sprawia, 
że są elastyczniejsze, a skóra 
szybciej odzyskuje naturalny 
wygląd.

Wschodnie Centrum jest 
jednym z kilku ośrodków w kra-
ju, które prowadzi badania zwią-
zane ze skutecznością enzyma-
tycznego oczyszczania ran.

A na spotkaniu z Mikoła-
jem w łęczyńskim szpitalu jak 
zwykle były prezenty, część 
artystyczna i... magiczna nie-
spodzianka. Piosenki i kolę-
dy zaśpiewały dzieci z Domu 
Kultury w Puchaczowie: Ala 
Roczon, Mikołaj Skoczylas, Ni-
kola Śledź, akompaniował Ja-
kub Kucybała. Na co dzień pra-
cują one pod okiem Krzysztofa 
Zgórskiego. Na zakończenie 
spotkania wystąpił iluzjonista  
z Lublina Michał Zaorski. Były 
m.in. znikające kulki, karty  
i magiczna różdżka.

red

Dziecięca oparzeniówka ma 5 lat

28 listopada grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Bolesława Prusa w Januszówce 
miała zaszczyt uczestniczyć w 
ósmej edycji akcji „Kartka dla 
Kombatanta”, podczas której 
dzieci, przy wsparciu dzienni-

karzy TVP i Radia Dla Ciebie, 
przygotowały świąteczne kart-
ki z życzeniami dla polskich 
weteranów mieszkających poza 
granicami kraju.

Z Januszówki do Belwederu
W roku 80 rocznicy wybu-

chu II wojny światowej adresa-
tami życzeń są polscy weterani 
II wojny światowej mieszkający 
w 15 krajach świata, od Argen-
tyny i Brazylii, przez kraje Eu-
ropy zachodniej i południowej, 

Republikę Połu-
dniowej Afryki, aż 
po Litwę, Białoruś 
i Ukrainę. Dzieci 
miały okazję spo-
tkać się z ministrem 
Adamem Kwiat-
kowskim, a także 
zwiedzić Belweder 
- dom Józefa Piłsud-
skiego.

Szkoła Pod-
stawowa w Januszówce jest 
pierwszą szkołą z wojewódz-
twa lubelskiego, która dostą-
piła zaszczytu udziału w tej 
akcji.                                   BB
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ogłoszenia drobne

Książka „Zapobiec klęsce...” jest analizą tworzenia Wojska Polskie-
go w niepodległej Polsce, przygotowań II Rzeczpospolitej do woj-
ny jak i jej przebiegu w pierwszej fazie działań. Pokazuje co się na-

szym przodkom udało w tym zakresie  
i co niestety sknocili. Praca nie sku-
pia się tylko na samej armii, ale 
daje również obraz szerszych dzia-
łań, w sferze gospodarki, finan-
sów i organizacji zaplecza. Czego  
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano, 
kogo nie chciano słuchać, by lepiej 
przygotować polską armię do nadcią-
gającej wojny – na te  i inne pytania 
znajdą Czytelnicy odpowiedź właśnie 
w książce „Zapobiec klęsce ...”. Frag-
ment pracy pokazuje, jak mogłyby 

wyglądać działania bojowe, gdyby wprowadzono najlepsze po-
mysły na reformę polskiej armii. 
Książka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostat-
nie 80 egzemplarzy wydania. Obecna na pewno w: aros.pl, 
bonito.pl, czytam.pl, motyleksiazkowe.pl, taniaksiazka.pl. 
i innych. Kontakt ryszard707@wp.pl.

  

Historia przystępnie opowiedziana

Na portalu Historykon.pl 
można znaleźć artykuły oparte na książce.

W tym roku odwiedzana jest już ponad 100 tys. razy miesiecznie

Sprzedam bez czynszowe miesz-
kanie (z wyposażeniem) 35 m2  
w Puchaczowie, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, garaż, działka 
5 ar. Cena 95 tys zł (do uzgodnie-
nia). T: 663 777 200.
Sprzedam dom letniskowy  
pod lasem w Rogóźnie (gm. 
Ludwin). Drewniany, 65m2  
+ poddasze, woda, prąd, działka 
960m2. Cena do uzgodnienia, 
tel. 602 40 65 45.
Sprzedam działkę budowla-
ną 43ar w Albertowie. Cena do 
uzgodnienia. T: 660 532 184.
Działka budowlana na Pod-
zamczu-Kolonia, 18 ar, tuż pod 
Łęczną, bezpośrednio przy dro-
dze asfaltowej. PILNE! Cena 
99 tys. zł. tel. 513 686 864
Dom w Łęcznej przy Rynku II, 
pow. 70 m2, garaż. Cena 240 
tys. zł. tel. 513 686 864
Kupię malowniczo położoną 
działkę pod budowę domu, 
chętnie nad rzeką lub przy le-
sie. Okolice Łęcznej, Milejo-
wa, Kijan. Tel. 692 535 366

oświadczyny, ale go nie ko-
chałam. Kochałam Darka - 
wyznała śledczym Marta K. 
Dlatego kochankowie zapla-
nowali zbrodnię której realiza-
cja nastąpiła w nocy z 12 na 13 
kwietnia 2017 roku.

35-letni Mariusz Śliwiń-
ski został zwabiony przez 
swoją partnerkę na spacer do 
lasu w okolicy placu buracza-
nego w Ciechankach. Tam już 
czekał na nich drugi partner 
kobiety 48-letni Dariusz M. 
Z akt sprawy wynika, że pod-
szedł do 35-latka i uderzył go 
pięścią w twarz. Potem ścigał 
uciekającego Mariusza i co 
najmniej kilka razy uderzył go 
metalową pałką w głowę.

- Pobiegłam za nimi. Da-
rek siedział na Mariuszu i za-
dawał mu ciosy nożem. Było 
ich kilkadziesiąt - wyjaśniała 
w śledztwie Marta K.

Prokuratura ustaliła, że ko-
bieta podała później Dariuszo-
wi M. pistolet pneumatyczny, 
należący do ofiary. Przytrzy-
mała Mariuszowi głowę, a Da-
riusz M. przynajmniej cztery 
razy strzelił mu w skroń. Kiedy 
oprawcy stwierdzili, że ich ofia-
ra nie żyje, zabrali Mariuszowi 
z portfela ponad 3600 zł.

Następnie 32-latka zgło-
siła zaginięcie Mariusza na 
posterunku policji. - W domu 
Marta powiedziała, że wyszli 
na spacer z Mariuszem i na-
glę podjechał jakiś samochód. 
Wciągnęli Mariusza do środ-
ka i go porwali. Córka miała 
jechać na policję i to zgłosić. 
Płakała, miała łzy w oczach - 
mówiła matka Marty.

W wersję wydarzeń, jaką 
Marta przedstawiła następnie 
na posterunku, policjanci jed-
nak nie uwierzyli. - Kobieta 
zachowywała się dosyć nerwo-
wo. Podawana przez nią wersja 
nie składała się w jedną spój-
ną całość - mówią policjanci. 

Mundurowi szybko ustalili, że 
kobieta prowadziła podwójne 
życie. W dalszym etapie prze-
słuchania kobieta przyznała się 
do dokonania zbrodni, szcze-
gółowo ją opisując.

Mimo prowadzonych 
przez wiele tygodni, zakrojo-
nych na szeroką skalę poszu-
kiwań w rzece Wieprz, Świn-
ka, studniach i wielu innych 
miejscach ciała Mariusza Śli-
wińskiego nie odnaleziono.

Rozpoczęty przed Lubel-
skim sądem proces trwał blisko 
2 lata. W jego trakcie kobieta 
zmieniła wersję. Twierdziła, 
że nie pomagała w zabójstwie 
Mariusza Śliwińskiego a je-
dynie wykonywała polecenia 
drugiego z partnerów. Wyco-
fała także wszystkie zeznania 
składane przed policją i pro-
kuraturą - mówiła, że były one 
bezsensowne.

Natomiast Dariusz M. w 
czasie procesu nie przestawiał 
żadnych emocji, na ostatniej roz-
prawie narzekał jedynie, że nie 
może zapoznać się na spokojnie 
ze wszystkimi tomami akt.

Na wyrok czekali rodzice 
zabitego chłopaka.

- On chciał się żenić, zro-
biłby dla niej wszystko, a ona 
go zamordowała - mówi mat-
ka zabitego mężczyzny. Prze-
cież to był taki dobry i spokoj-
ny chłopak. Ostrzegałam go, 
że Marta traktuje go jedynie 
jako bankomat, ale był nią za-
ślepiony - dodaje.

Zanim Marta K. związa-
ła się z 35 latkiem, wcześniej 
przez 7 lat związana była z 
Dariuszem M. z którym miała 
dokonać morderstwa.

Wydany przez Sąd Okrę-
gowy w Lublinie wyrok 25 
lat więzienia dla działających 
świadomie i w porozumieniu 
sprawców jest nieprawomoc-
ny. Prokuratura jak i skazani 
rozważają apelację.

BB

Mordercy z Ciechanek skazani
dok. ze str. 1

Wystarczyło 10 dni aby 
nowy utwór zespołu Defis 
„Gorące serce” obejrzało na 
youtube blisko 800 tysięcy 
osób. Kolejny gorący hit?

Długo oczekiwana pre-
miera przez fanów grupy De-
fis. Utwór w końcu pojawił się 
w internecie. Zespół znamy 
z przebojów: Niespotykany 
Kolor, Róże i Argenty-
na. Wokalistą jest Karol 
Zawrotniak z Głębokie-
go pod Cycowem. Czy 
nowa piosenka dołączy 
do hitów formacji?

Nowy utwór to do-
brze znane i charaktery-
styczne dla zespołu Defis 
brzmienia. Utwór już w 
momencie premiery tra-

fiał do notowań list przebojów. 
Ciepło o nowej piosence wy-
powiedział się także Sławomir 
pisząc „Cześć tu Sławomir. 
Bardzo dobra nuta. Pozdro-
wienia Karolu!!!”

W utworze „Gorące ser-
ce” fani mogą dostrzec też 
brata wokalisty Cezarego Za-
wrotniaka.                           BB 

Defis z nowym utworem

Mieszkańcy Łęcznej mogą 
korzystać z nowej, wielofunk-
cyjnej sali Centrum Kultury  
w Łęcznej. Przestrzeń pod na-
zwą „Piwnica artystyczna” 
wyposażono w sprzęt multi-
medialny - ekran projekcyjny  
i rzutnik, system nagłośnienio-
wy oraz siedziska na podestach.

Projekt zrealizowano w 
ramach konkursu „WzMOCnij 
swoje otoczenie” zorganizowa-
nego przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Szacuje się, że z 
nowej przestrzeni skorzysta ok. 2 
tysięcy mieszkańców rocznie.

Nowy sprzęt multimedialny 
daje duże możliwości użytkow-
nikom przestrzeni zaaranżowa-
nej przez CK w Łęcznej. Z „Piw-
nicy artystycznej” korzystali 
już m.in. uczestnicy warsztatów 
tanecznych, 23. Jesiennego Kon-
kursu Recytatorskiego, I gmin-
nego Konkursu Piosenki, Poezji 
i Prozy o tematyce patriotycznej 
„Tu wszędzie Polska, tu - Ojczy-
zna!” oraz widzowie pokazów 
filmowych organizowanych we 
współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. 
Jest to także miejsce prób oraz 
występów teatru Gravite, dzia-
łającego w gminie od kilkuna-
stu lat. Jeszcze w grudniu swoją 

premierę będzie miał spektakl 
„Kantor - Strzępy”.

Konkurs „WzMOCnij swoje 
otoczenie” to inicjatywa Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych - 
krajowego operatora systemu 
przesyłowego. Jego celem było 
wyłonienie najlepszych projek-
tów związanych z rozwojem lo-
kalnej infrastruktury, aktywizacją 
życia społecznego i kulturalnego 
oraz finansowe wsparcie w ich 
wdrożeniu, w gminach na terenie 
których jest zlokalizowana lub 
budowana infrastruktura przesy-
łowa. 

Na terenie gminy Łęczna 
PSE realizują projekt inwesty-
cyjny budowy linii 400 kV relacji 
Chełm-Lublin Systemowa, który 
wzmocni bezpieczeństwo ener-
getyczne i niezawodność dostaw 
energii w południowo-wschodniej 
części kraju.

Szczegółowe informacje 
dotyczące innych planowanych 
wydarzeń w nowej sali CK  
w Łęcznej dostępne będą na 
stronie www.ck.leczna.pl. Po-
zostaje teraz mieć nadzieję, że  
z sali będą napradę mogli szero-
ko korzystać mieszkańcy miasta  
i nie stanie się ona miejscem do 
zarabiania.
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Sala multimedialna w CK

będą się zaczynać o godz. 
5.24, 6.30, 7.48, 8.58, 16.13, 
17.34 i 18.34. Z Lublina au-
tobus będzie odjeżdżać z 
przystanku początkowego o 
godz. 5.22, 6.24, 7.32, 14.50, 
16.02 i 17.17.

W Spiczynie nie wy-

kluczają zwiększenia liczby 
kursów, jeśli autobusy będą 
cieszyć się popularnością 
wśród mieszkańców gminy. 
Póki co do kursów autobu-
sów miejskich gmina będzie 
dopłacać średnio 13 tys. zł 
miesięcznie.                    
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Autobusem miejskim 
z Lublina do Zawieprzyc
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