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Nowe 

boisko

Z udziałem przedstawicieli władz 

samorządowych z terenu powiatu łę-

czyńskiego oraz licznie zaproszonych 

gości z całego województwa lubel-

skiego obchodzono w Łęcznej pięć 

lat działalności  Zakładu Aktywności 

Zawodowej, który rozpoczął działal-

ność 21 grudnia 2006 r. z inicjatywy 

władz powiatu 

łęczyńskiego.

Ł ę c z y ń s k i 

ZAZ to najwięk-

sza z pięciu tego 

typu placówek 

funkcjonujących 

na Lubelszczyź-

nie.  Powstał ze 

ś rodków Pań -

stwowego Fundu-

szu Rehabilitacji 

Osób Niepełno-

sprawnych, a jego 

misją jest zapew-

nianie pracy osobom niepełnosprawnym 

i przygotowanie ich poprzez rehabilita-

cję medyczną, społeczną i zawodową 

do funkcjonowania w społeczeństwie 

oraz pomoc w realizacji niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia na 

miarę ich indywidualnych możliwości. 

Taką szansę otrzymuje dzisiaj 50 osób 

ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z personelu liczą-

cego 70 pracowników. Osoby niepeł-

nosprawne zatrudnione są zarówno w 

produkcji jak i w administracji.

- Nasze pięcioletnie doświadczenia 

wyraźnie dowodzą, że osoby niepełno-

sprawne poprzez pracę w ZAZ stały się 

bardziej samodzielne, zaradne życiowo, 

potrafią lepiej gospodarować zarobionymi 

a nie otrzymanymi środkami finansowymi 

– mówi dyrektor Małgorzata Paprota. 

Podjęcie pracy przez osoby niepełno-

dok. na str. 4 

Praca jak lekarstwo
Gdzie w tym roku wkroczą drogo-

wcy? Całe wakacje będzie zamknięta 

ulica Patriotów Polskich, którą czeka 

generalny remont. Za inwestycję 

miasto zapłaci 800 tys. zł. 

Zwykle przy remoncie dróg po-

wstają nowe miejsca parkingowe. – Tam 

jednak nie ma za dużo miejsca. Miejsca 

postojowe mogłyby powstać jedynie 

przy budowie drogi łączącej ulice 

Patriotów Polskich i Bogdanowicza – 

tłumaczy zastępca burmistrza Łęcznej, 

Dariusz Kowalski.

W tegoroczny budżet gminy wpisa-

ny jest także remont ulicy Mickiewicza, 

która będzie traktem pieszo-jezdnym z 

dwoma przejściami wyniesionymi (ta-

kie przejścia to np. progi zwalniające). 

Koszt inwestycji: 762 tys. zł. Z kolei 

200 tys. zł będzie kosztować wybudo-

wanie krótkiego odcinka drogi - bocznej 

ulicy Bazarowej.

W 2012 roku wyremontowane 

zostaną także ulice Starego Miasta, 

otaczające Rynek I i III. Powstanie 

również droga prowadząca do nowej 

komendy, łącząca aleję Jana Pawła II z 

ulicą Wyszyńskiego, która ma koszto-

wać 950 tys. zł.  

kk

Remonty drogowe w Łęcznej

Pełnowymiarowe pole do gry w 

piłkę nożną powstanie obok Sosen-

ki. Nie będzie to jednak Orlik.

– Nie przystępujemy do tego pro-

gramu, bo uznaliśmy, że tak będzie 

taniej. Nie musimy spełniać wszystkich 

wymagań programu Orlik 2012: zatrud-

niać na 10 lat trenera, budować zaplecza 

socjalnego (szatni z natryskami, pokoju 

dla trenera), możemy też pozwolić 

sobie na mniejsze oświetlenie boiska 

– tłumaczy Dariusz Kowalski zastępca 

burmistrza Łęcznej. 

- Orlik zakłada budowę obiektu 

wielofunkcyjnego. Doświadczenie 

pokazuje jednak, że mieszkańcy chcą 

grać w piłkę nożną. Boisko do siat-

kówki stoi puste –  mówi Kowalski.  

Wszyscy zainteresowani będą mogli 

kopać piłkę na murawie takiej samej, 

jaka jest na Orliku. Boisko będzie 

ogrodzone, oświetlone czterema la-

tarniami, wyposażymy je w „łapacze 

piłek”  Miasto zapłaci za tę inwestycję 

300 tys. zł, tymczasem koszt Orlika to 

minimum milion złotych. 

Boisko ma powstać na terenie 

spółdzielni Skarbek, na placu w pobli-

żu Sosenki, w miejscu, gdzie obecnie 

znajduje się asfaltowy plac, na którym 

mieszkańcy pobliskich bloków parkują 

swoje auta. - W planie zagospodarowa-

nia przestrzennego wpisane są w tym 

miejscu usługi sportowe – podkreśla 

Dariusz Kowalski.

Boisko ma powstać na wiosnę. 

Urzędnicy na razie nie mają pomysłu, 

w jaki sposób będzie udostępniane. 

kk

Policjanci z Wydziału Ruchu Dro-

gowego Komendy Powiatowej Policji  

w Łęcznej w dniach 23-24 stycznia 

2012 r. rozpoczęli wzmożone działania 

prewencyjne pod nazwą ,,Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego”, które 

mają na celu zwiększenie bezpieczeń-

stwa pieszych i rowerzystów oraz 

wytworzenie wśród nich świadomości 

potrzeby stosowania się do przepisów 

prawa.

Funkcjonariusze będą zwracać 

szczególną uwagę na kierujących zbli-

żających się do oznakowanych przejść 

dla pieszych, na osoby przechodzące 

przez przejście, jak też rowerzystów.

Bezpieczeństwo pieszych, jak 

i rowerzystów, jest w dużej mierze 

uzależnione od tego, czy są dobrze 

widoczni dla kierujących pojazdami, 

dlatego w czasie działań policjanci 

wręczają  pieszym  i rowerzystom ka-

mizelki odblaskowe oraz  podkreślają 

jak ważne jest ich stosowanie. Ich nie 

chronią pasy, poduszki i strefy zgniotu. 

Warto o tym pamietać.

Bezpieczny pieszy i rowerzysta

Maturzyści balują
21 stycznia uczniowie klas czwartych 

Technikum Górniczego ZSG w Łęcznej 
noc spędzili na swoim pierwszym, doro-

słym balu. Za sto dni czeka ich nie tylko 
egzamin maturalny, ale i zawodowy. W 
sobotę bawili się do białego rana. 

W części oficjalnej udanej zabawy i 
powodzenia na egzaminach życzył uczniom 
dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha: Do ma-

tury pozostało sto dni, ale my znamy się dużo 

dłużej, pamiętam jak przyszliście do tej szkoły 
cztery lata temu. Myślę, że nasze wysiłki coś 
jednak wam dały, i że za te sto dni zdacie eg-

zamin maturalny w stu procentach i z dobrym 
wynikiem, podobnie egzamin zawodowy. 
Tego wam życzę. Starosta łęczyński Adam 
Niwiński życząc dobrej zabawy powiedział: 
Na tym studniówkowym wieczorze niech 
króluje muzyka, taniec i dobry humor.

I królowały.                       MO, MSz
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Górnicy z Bogdanki giełdowymi inwestorami
4 stycznia 2012 r. wprowadzo-

no do obrotu na Giełdzie Papierów 

3.208.111 akcji pracowniczych Lu-

belskiego Węgla Bogdanka. Wpro-

wadzenie tak dużej ilości akcji nie 

zaszkodziło jednak giełdowemu 

kursowi spółki. Pierwszego dnia, w 

którym można już było handlować 

akcjami pracowniczymi Bogdanki, 

cena akcji kopalni wyraźnie wzro-

sła. Na zamknięcie sesji giełdowej 

za jedną akcję Bogdanki płacono 

o 4,4 proc. więcej niż na początku. 

Obrót walorami spółki przekro-

czył 38,2 mln zł, czyli znacznie wię-

cej niż średnia z ostatniego roku, 

która wynosi blisko 6 mln zł. 

W ten sposób zakończył się 

długi bo przeszło dwuletni okres 

oczekiwania górników na moż-

liwość dysponowania majątkiem 

otrzymanym od państwa w ramach 

całego procesu prywatyzacji kopal-

ni. Akcje, zgodnie z polskim pra-

wem, mogły otrzymać tylko osoby, 

znajdujące się na sporządzonej 22 

października 1997 r. liście upraw-

nionych pracowników. 

Proces nieodpłatnego udostęp-

niania akcji pracowniczych został 

uruchomiony 8 grudnia 2009 roku, w 

kilka miesięcy po debiucie spółki na 

Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Ich pula wynosiła 3 243 000 akcji. 

Łącznie na listach uprawnionych 

znalazło się 3917 osób. To obecni i 

byli pracownicy, emeryci, renciści, 

spadkobiercy zmarłych pracowni-

ków. Do ich portfeli, w zależności od 

stażu pracy, trafiło od kilkudziesięciu 

do nawet 1024 akcji spółki. Ci, któ-

rzy przepracowali w Bogdance 24 

lata dostali maksymalną liczbę akcji. 

Takie osoby stanowią blisko połowę 

z ogólnej liczby uprawnionych. Dla 

nich przy obecnych notowaniach 

LWB posiadane walory kopalni 

oznaczają mienie wartości około 110 

tysięcy złotych. 

Długa droga do prywatyzacji

Z przeznaczonej do zamknięcia 

jeszcze dwadzieścia lat temu kopal-

ni, Bogdanka stała się pierwszą do-

chodową. W 1999 roku zanotowała 

3,86 mln zł zysku netto, przy wydo-

byciu 3,4 mln ton węgla i wartości 

sprzedaży prawie 389 mln zł. 

Trudną restrukturyzację w tej 

kopalni przeprowadzono jeszcze w 

latach 1990-94 i pociągnęła ona za 

sobą konieczność zwolnienia ponad 

tysiąca pracowników, którzy nie 

mieli wtedy takich osłon socjalnych 

i chyba dlatego nie protestowali tak, 

jak zwalniani później z pracy śląscy 

górnicy. Kopalnia, jako jedyna w 

Polsce doprowadziła też do ugody 

bankowej, dzięki czemu pozbyła 

się części długów i ciężka decyzja o 

zwolnieniach grupowych nie poszła 

na darmo.

Coraz lepsze wyniki lubelskiej 

kopalni dały asumpt do rozważań 

o jej prywatyzacji, która w zamyśle 

gospodarczych liderów miała być 

takim próbnym balonem na drodze 

do prywatyzacji całego sektora ener-

getycznego w Polsce. Wybór Bog-

danki jako testera nowego porządku 

w górnictwie wydawał się z wielu 

powodów bardzo trafny. Położona na 

Lubelszczyźnie, z dala od śląskiego 

sprzeciwu o rynkowych regułach gry 

w górnictwie, mając kierownictwo 

a także załogę, której w większości 

prywatyzacja nie przerażała, miała 

szansę na skuteczne sprywatyzo-

wanie. Niestety determinacji brako-

wało w samej Warszawie, bo co do 

władzy dochodziła kolejna ekipa to 

miała inny pomysł i samą chęć na 

prywatyzację. 

Najpierw zgodnie z założeniami 

Ministerstwa Skarbu Państwa KWK 

Bogdanka miała trafić na giełdę, a 

zyski skarbu państwa szacowano 

wtedy na 200-250 mln zł. Rok póź-

niej narodziła się idea poszukiwania 

inwestora strategicznego, który by 

kupił od 10 do 45 proc. akcji KWK 

Bogdanka S.A. Na 26 stycznia 2001 

r. wyznaczono termin składania pi-

semnych odpowiedzi na zaproszenie 

do rokowań w sprawie sprzedaży 

akcji spółki, ale i ten pomysł spa-

lił na panewce. Zniecierpliwienie 

opóźnianiem procesu prywatyzacji 

zaowocowało w kopalni własnym 

pomysłem na zmianę stosunków 

własnościowych. Wymyślono wy-

kup akcji przez pracowników. 

Najpierw powołano spółkę Me-

nagement “Bogdanka”, która nawet 

parafowała umowę na nabycie 

pakietu kontrolnego kopalni, uzgod-

niono pakiet socjalny ze związkami 

zawodowymi, ale do prywatyzacji 

nie doszło. 18 października 2001 

roku Aldona Kamela-Sowińska 

podpisała decyzję o unieważnieniu 

całej procedury. Druga procedura 

rozpoczęła się w połowie 2002 

roku. Powstała spółka pracownicza, 

Korporacja Gwarecka “Bogdanka” 

S.A. skupiająca prawie 89 proc. 

całej załogi, która chciała wziąć 

udział w prywatyzacji. Do rozstrzy-

gnięcia również nie doszło. Potem 

wszystkich zbulwersował pomysł 

włączenia Bogdanki do Kozienic. 

Kalejdoskop coraz to nowych po-

mysłów trwał, aż do władzy doszło 

PiS i o samodzielnej prywatyzacji 

przestano myśleć. Królował pomysł 

dołączenia bogatej i zyskownej 

Bogdanki do jakiegoś dużego ale 

słabego ekonomicznie partnera z 

branży energetycznej. Załoga ko-

palni powiedziała zdecydowane nie, 

znalazła w tym poparcie szefostwa 

zakładu. Odwołano więc prezesa 

skomercjalizowanego przedsiębior-

stwa. Fachowców wymieniono na 

działaczy z politycznego nadania. 

Ale samodzielność zakładu została 

ocalona. 

Kiedy kolejne, przyspieszone 

wybory wygrała Platforma Obywa-

telska dla Bogdanki zabłysło znów 

zielone światełko.

Giełda, rozwój i akcje dla załogi

W czwartek 25 czerwca 2009 

roku Lubelski Węgiel Bogdanka 

S.A. zadebiutowała na warszawskiej 

giełdzie. Zapisy inwestorów indy-

widualnych zostały zredukowane o 

blisko 89 proc. Drobni gracze chcieli 

kupić ponad 14,8 mln papierów, choć 

zarezerwowano dla nich tylko 1,67 

mln walorów. W transzy inwestorów 

instytucjonalnych objęto wszystkie 

oferowane 9 mln akcji.  Papiery Bog-

danki kupowali też pracownicy. W 

transzy przewidzianej dla załogi (li-

czyła 0,3 mln walorów) odnotowano 

3-proc. redukcję zapisów. Sprzedając 

łącznie 11 min akcji po 48 zł firma 

pozyskała ponad 520 mln zł, które 

przeznaczyła na inwestycje.

Krystyna Borkowska, wicepre-

zes spółki, tak oceniała na naszych 

łamach giełdowy debiut: Publiczna 

oferta akcji i cały przeprowadzony 

proces IPO miał na celu podniesienie 

kapitału spółki a więc pozyskanie 

środków finansowych na prowadze-

nie procesu inwestycyjnego, który 

pozwoli w niedalekiej przyszłości 

zwiększyć wydobycie węgla han-

dlowego do ok. 11 mln ton (z 5,5 

mln ton). W prospekcie emisyjnym 

przedstawiliśmy bardzo precyzyjny 

program inwestycyjny związany z 

rozbudową dotychczasowej i budo-

wą nowej infrastruktury zmierzają-

cej do uruchomienia wydobycia w 

Stefanowie. Inwestorzy finansowi i 

osoby fizyczne obdarzyły nas dużym 

zaufaniem kupując nasze akcje. Z 

emisji serii C osiągnęliśmy 528 mln 

zł. To rekordowa suma uzyskana 

na warszawskiej giełdzie w ostat-

nim czasie. Wszystkie pozyskane 

środki finansowe, pomniejszone o 

koszty oferty wynoszące ok. 7 mln 

zł, zostaną przeznaczone na inwe-

stycje przewidziane w prospekcie 

emisyjnym.

Udana prywatyzacja przyspieszy-

ła rozwój firmy. Ze wszystkich stron 

sypały się pozytywne opinie, różne 

nagrody. Nawet studenci, głosujący w 

ramach specjalnego projektu,  wybrali 

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. „Naj-

większym wygranym prywatyzacji”. 

Ponad 20 proc. z nich przedstawiło 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 

jako spółkę, która wzorowo przeszła 

przez proces prywatyzacji i osiąga 

kolejne sukcesy. 

Sukcesy firmy przekładały się 

na wzrost cen akcji Bogdanki. A to  

powodowało, że zyskiwali górnicy, 

którzy otrzymali i kupili akcje swoje-

go zakładu pracy. Sprzedając 8 grud-

nia 2009 r. za 116 mln zł pakiet ok. 

5 proc. swoich akcji, Skarb Państwa 

uruchomił proces przydziału akcji 

pracownikom lubelskiej kopalni. Od 

tej chwili zaczęli być prawdziwymi 

właścicielami, chociaż formalnie 

sprzedać walory Bogdanki mogli 

po dwóch latach. Podobno nieliczni, 

sprzedawali prawa do akcji różnym 

firmom na drodze cywilnych umów. 

Ci, którzy to tak postąpili zrobili 

najgorszy interes życia. 

Czerwcowy debiut Bogdanka 

zaczęła od ceny 48 zł za akcję. Jak to 

bywa na giełdzie, chwilowa wycena 

wahała się znacznie, co pokazuje wy-

kres. Aktualnie cena oscyluje wokół 

108 zł. Jednak analitycy wyceniają 

walory kopalni znacznie wyżej. DI 

BRE Bank ustalił cenę docelową na 

poziomie 130,6 zł, a DM IDMSA na 

162,7 zł. W wydanym na początku 

stycznia raporcie analitycy banku 

Societe Generale podnieśli reko-

mendację dla Bogdanki do „kupuj” 

z „trzymaj”, wyceniając papiery 

spółki na 122 zł, a analitycy Domu 

Maklerskiego PKO BP podtrzymali 

rekomendację „kupuj” dla akcji Lu-

belskiego Węgla Bogdanka i ustalili 

dwunastomiesięczną cenę docelową 

na poziomie 150,0 zł. I wszyscy 

prawdopodobnie mają rację.

Prezes spółki, Mirosław Taras 

zapowiedział w telewizji TVN 

CNBC, że w 2012 r. zysk netto firmy 

będzie wyższy od 230 mln zł, jakie 

spółka wypracowała w 2010 r. - W 

marcu podamy komunikat dotyczący 

prognoz - powiedział. Dodał, że w 

2011 roku przychody spółki prze-

kroczyły 1,2 mld zł. 

Nic dziwnego, skoro rozwój 

kopalni przebiega w sposób planowy 

a wydobycie z szybu Stefanów już 

ruszyło. Spółka pomyślnie realizuje 

strategię rozwoju, która do końca 

2013 r. ma przynieść wzrost wydo-

bycia węgla z obecnego poziomu 5,7 

do 11,5 mln ton węgla rocznie i po-

dwojenie do 15 proc. udziałów spółki 

w rynku węgla energetycznego w 

Polsce. Dobre perspektywy na przy-

szłość gwarantują długoterminowe 

umowy na dostawy węgla, takie 

jak chociażby podpisana w 2011 r. 

wieloletnia umowa na sprzedaż wę-

gla energetycznego dla Elektrowni 

„Rybnik” S.A., która dotyczy dostaw 

węgla do końca grudnia 2015 r. 

Na koniec jedna uwaga. Bog-

danka kontrolowana jest przez OFE. 

Najwięcej udziałów mają: Aviva OFE 

(14,74 proc.), OFE PZU Złota Jesień 

(9,76 proc.), ING OFE (9,63 proc.) 

i Amplico OFE (5,09 proc.). Udział 

Skarbu Państwa w Bogdance jest 

śladowy - wynosi ok. 2 proc. Reszta 

akcji jest teoretycznie rozproszona 

pomiędzy drobnych udziałowców. W 

ręce pracowników Bogdanki trafiło 

jednak łącznie ponad 10 proc. ogółu 

akcji. Gdyby udało się doprowadzić 

do ich konsolidacji, to załoga miała-

by nie tylko duże profity finansowe, 

ale mogłaby mieć również udział w 

zarządzaniu swoim zakładem pracy. 

Mogłaby stać się nie tylko biernym 

udziałowcem ale prawdziwym gra-

czem na giełdowym rynku.

Ryszard Nowosadzki
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Znów rozpętała się histeria w sprawie 
równouprawnienia kobiet, bo premier 
Tusk chce im podnieść wiek emerytalny 
i po zmianach będą pracowały tylko dwa 
lata krócej od mężczyzn a dzisiaj mogą 
przechodzić na emeryturę wcześniej o 
lat pięć! Za to mężczyźni będą pracować 
prawie dożywotnio, będą płacić wysokie 
składki a statystycznie biorąc emerytury 
doczekają nieliczni. 

Teraz jednak poważnie. Proponowana 
nam dzisiaj ustawa emerytalna tak w prak-
tyce skazuje mężczyzn naprawdę na prawie 
dożywotnią pracę. Według dostępnych 
danych statystycznych przeciętny Polak 
dożywa 71 lat. Łatwo policzyć, że wraz 
z podniesieniem wieku emerytalnego dla 
mężczyzn do 67 lat, statystyczny Polak, na 
emeryturze pożyje cztery (!) lata. Dla wielu, 
którzy przepracują ponad czterdzieści lat bę-
dzie to „naprawdę” godziwa rekompensata 
– rok emerytury za ponad dziesięć lat pracy. 
Za to budżet zarobi i zaoszczędzi.

Pomysł podnoszenia wieku emery-
talnego mężczyzn w Polsce uważam z 
kilku powodów za całkowicie chybiony 
i kłócący się z elementarnym pojęciem 
sprawiedliwości.

Po pierwsze polski mężczyzna już musi 
pracować do wieku w którym na emeryturę 
dopiero po wydłużeniu czasu pracy będą 
przechodzić mężczyźni w innych krajach 
Unii Europejskiej. Oto kilka przykładów. 
Dotychczas mieszkaniec Austrii pracował 
do 61,5 roku życia, Czech i Litwy do 62 

lat, Estonii i Rumunii do 63, Malty do 61. 
Po zmianach we wszystkich tych krajach 
mężczyźni będą pracować do 65 roku 
życia. Poza Rumunią, we wszystkich tych 
krajach kobiety też będą pracowały do 65 lat. 
Natomiast Francuzi, Słowacy i Węgrzy pra-
cować będą do 62 roku życia. Pewne jest, 
że dłużej, do 67 roku życia będą pracować 
mężczyźni w Niemczech, Hiszpanii i Da-
nii, tyle samo będą pracować tam kobiety. 
Polscy mężczyźni dołączą do najdłużej 
pracujących w Unii Europejskiej, będą jed-
nak zdecydowanymi liderami jeśli chodzi o 
krótkość czasu spędzonego na emeryturze. 
O ile w tych trzech krajach mężczyźni na 
emeryturze pożyją statystycznie odpowied-
nio 9 lat, 9,5 i 8,5 roku, a kobiety 15, 16 i 
13,4 roku; to Polak pożyje na emeryturze 
4 lata a Polka 14 lat.

Jak z tego widać na budżet państwa 
Polak będzie pracował nawet na eme-
ryturze, bo jej wysokość w połączeniu 
z krótkim okresem płacenia emerytury 
pozwoli poprzez ZUS zagarnąć dużą część 
zaoszczędzonych pieniędzy – przejdą one 
na państwo albo na świadczenia dla tych, 
którzy przez całe życie pracowali krótko.

Problem jest jednak poważniejszy niż 
zwykła niesprawiedliwość, do której Polacy 
w wykonaniu państwa zdążyli się przyzwy-
czaić w czasach komuny, a której tradycje z 
konsekwencją kontynuuje polska demokra-
cja. Przy głodowych emeryturach jakie nas 
czekają, dłuższa praca może być dobrodziej-
stwem. Tylko, że państwo jej nie gwarantuje, 

co może oznaczać, że dłużej będziemy … ale 
na bezrobociu. Fiasko rządowego programu 
50+ czyli pracy dla nestorów taką smutną 
perspektywę nam rysuje.

Najgorsze jest to, że rząd fundując nam 
obowiązek dożywotniej pracy, nie robi tego 
z autentycznej potrzeby (szybsze efekty 
można uzyskać wprowadzając oszczędności 
w wydatkach) ale dla przypodobania się ryn-
kom finansowym i rządom innych państw, 
by pokazać jacy to my reformatorzy i dbali 
o publiczne finanse. Znamienne, że właśnie 
emeryturami dla wszystkich rząd ma zająć 
się w pierwszej kolejności, a KRUS czy 
emeryturami mundurowych (laba po 15 
latach służby) dopiero potem. Bo sprawę 
KRUS zablokować może koalicjant a 
mundurowi zastrajkować. Koalicja chyba 
zapomniała, że zastrajkować może cały 
naród i wtedy nawet obecny dobry wynik 
wyborczy nic nie pomoże. Bo jeśli 40 letni 
prokurator przeniesiony w stan spoczynku 
może brać do końca życia świadczenie 
w wysokości pensji, a robol, pismak czy 
urzędas dostanie ochłap pod koniec życia, 
to cierpliwość może się skończyć. 

Jeśli tak ma wyglądać polska zie-
lona wyspa, to niech na niej mieszkają 
jej twórcy, ja się wypisuję. Pojadę do 
Francji, tam popracuję do 62 roku życia, 
tam popłacę ostatnie składki, a wyższą 
emeryturę przez statystycznie 9 lat może 
zechcę łaskawie wydawać w Polsce. Tyl-
ko ile osób też tak zechce zrobić?

MALKONTENT

Dożywocie dla mężczyzn

KRONIKA ZDARZEŃ
Śmierć w aucie
W sobotę 21 stycznia ok. godz. 21 męż-

czyzna ze swoją znajomą przyszli do ga-

rażu znajdującego się przy ul. Akacjowej 

w Łęcznej. Zamknęli go od środka i uru-

chomili silnik zaparkowanego w środku 

auta, aby ogrzać wnętrze. Ok. godz. 3 

w nocy 20-latka zaalarmowała policję, 

bowiem kiedy ocknęła się w samochodzie 

nie mogła dobudzić swojego 26-letniego 

towarzysza. Lekarz, który przybył na 

miejsce, stwierdził zgon mężczyzny. Pro-

kurator zdecydował o przeprowadzeniu 

sekcji zwłok mającej na celu ustalenie 

przyczyny śmierci. 

Marihuana w lodówce
11 stycznia łęczyńscy kryminalni 

realizując własne informacje ustalili, że 

25 – letni mieszkaniec gm. Cyców po-

siada w miejscu swojego zamieszkania 

środki odurzające. Podczas przeszukania 

kryminalni w zamrażalniku lodówki ujaw-

nili dwa woreczki foliowe z zawartością 

marihuany o łącznej wadze 10 gram.

Tego samego dnia w ręce krymi-

nalnych wpadł 22 – latek, który został 

zatrzymany na jednej z ulic w Łęcznej. 

Policjanci ujawnili przy nim 5 gram ma-

rihuany. Następnie pojechali do miejsca 

jego zamieszkania gdzie zabezpieczyli 

kolejne 8 gram tego środka. Łącznie 

funkcjonariusze zabezpieczyli 23 gram 

marihuany. Obaj mężczyźni za swoje 

czyny odpowiedzą przed sądem.

Z nożem po komórkę
5 stycznia w czwartek po południu 

na jednej z ulic w Łęcznej dwaj młodzi 

mężczyźni dokonali wymuszenia roz-

bójniczego w wyniku którego 17 – latek 

utracił telefon komórkowy o wartości 300 

zł. Napastnicy bili nastolatka w twarz, 

wcześniej grozili nożem, po czym zabrali 

telefon komórkowy.

Policjanci już następnego dnia rano za-

trzymali dwóch sprawców tego przestępstwa, 

mieszkańców Łęcznej w wieku 20 i 21 lat. 

Policjanci odzyskali telefon, który sprawca 

wstawił do lombardu. Mężczyźni usłyszeli 

zarzut wymuszenia rozbójniczego. Decyzją 

sądu zostali też tymczasowo aresztowani na 

trzy miesiące. Przestępstwo zagrożone jest 

karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Pożar w Dąbrowie
24 grudnia przed godz. 14 do Powia-

towego Stanowiska Kierowania KP PSP  

w Łęcznej wpłynęło zgłoszenie o pożarze 

budynku mieszkalnego w miejscowości 

Dąbrowa gm. Ludwin. Do pożaru pojechały 

dwa zastępy straży pożarnej: z JRG KP PSP 

w Łęcznej oraz OSP Ludwin. Na miejscu 

Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną 20ar w Sta-

rej Wsi - Łęczna, z dostępem do wszystkich 

mediów w rzadkiej zabudowie jednoro-

dzinnej, przy drodze powiatowej Stara 

Wieś- Turowola. Cena do uzgodnienia tel. 

793-490-777.

Studio TOLA prosi zapominalskich o 

zwrot strojów, ul. Targowa 1/5 tel. 609-

327-963.

Sprzedam M6; 80m2 w Łęcznej, nadparter 

na ul. Obrońców Pokoju lub zamienię na 

M2 lub M3.Cena 270tys. do uzgodnienia 

tel. 606-477-352.

Pilnie sprzedam działkę 8,5 ara w Centrum 

Łęcznej na osiedlu domków jednorodzin-

nych.Możliwość przeznaczenia części 

działki na dział. usługową.Wszystkie me-

dia w drodze.Cena 120tys zł do negocjacji. 

tel 513-853-448.

Sprzedam działkę budowlaną 17ar w 

Łęcznej przy ul. Ogrodowej.Cena do 

uzgodnienia tel. 513-156-747.

Sprzedam dom szeregowiec ul. Wojska 

Polskiego Łęczna, pow.uzyt. 190m2 tel. 

81- 752-15-73 ( po 16-stej).

Sprzedam organy elektroniczne ESTRA-

DA 207AR cena ok 300zł do uzgodnienia 

tel. 81 757-25-71.

Sprzedam mieszkanie M3, 50m2 2piętro 

ul Obrońców Pokoju w Łęcznej tel. 785-

478-606.

Sprzedam M4, 60m2, parter po remoncie 

ul. Sikorskiego w Łęcznej cena 240tys 

zł do uzgodnienia tel. 607-595-078 lub 

695-041-384.

Sprzedam mieszkanie dwu pokojowe 48,4 

m2, piętro 4/4 Cena 190tys do negocjacji 

Osiedle Samsomowicza w łęcznej tel. 

796-604-401.

Sprzedam działkę budowlaną z me-

diami 2,5 tys./ar tel. 510-630-266, 

509-573-088.

Lublin Centrum. Sprzedam mieszkanie 

37m2  1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, 

balkon.Cena 165tys do uzgodnienia tel. 

(81) 527-76-03 kom. 723-902-070.

Okazja! 61m2, 3 pokoje, Lublin, Czechów 

Cena 247tys. tel. 608286466.

Poszukujemy lokalu w Łecznej na sklep 

mięsny i pieczywo tel. 608286466.

Poszukujemy działki budowlanej z 

dobrym dojazdem na dom opieki tel. 

608286466.

Biuro nieruchomości RE/MAX, Łęczna, 

Górnicza 3 pok. 19 tel. 608286466.

Tanie porady prawne, pisma, odszkodo-

wania,windykacje Kancelaria, Górnicza 3 

pok. 19 tel. 606504114.

Wynajmę lokal 60m2 w Łęcznej przy ul. 

Armii Krajowej tel. 606146795.

Pilnie, tanio sprzedam bar Pyrlik. Łęczna, 

ul. Polna 10 tel. 511-704-852, 512-926-772.

Sprzedam kawalerkę 37m2 w m. Piaseczno 

w budynku Ip/1 bezczynszowe, cena 100tys, 

do uzgodnienia, tel. 511-704-852.

Mieszkanie do wynajęcia M4, umeblowane, 

4 piętro, os. Bobrowniki tel. 606 411 966

strażacy stwierdzili, że zapaliła się sadza w 
kominie budynku mieszkalnego. Działania 
polegały na wygaszeniu pieca centralnego 
ogrzewania, ugaszeniu palącej się sadzy 
gaśnicą proszkową i przewietrzeniu pomiesz-
czeń. W działaniach, które trwały nieco ponad 
godzinę wzięło udział 8 ratowników.

Identyczne zdarzenie miało miejsce 
12 stycznia o godz. 15,30 w budynku 
mieszkalnym w miejscowości Nadrybie 
Dwór gm. Puchaczów.
Niebezpieczny zakup

23 grudnia do Prokuratury Rejonowej 
w Lublinie doprowadzeni zostali miesz-
kańcy gm. Spiczyn,  dwaj bracia w wieku 
28 i 32 lat oraz spokrewniony z nimi 28 – 
latek z gm. Lubartów. Mężczyźni dokonali 
kradzieży rozbójniczej.  

Do zdarzenia doszło 19 grudnia. Trzej 
mężczyźni namówili 52 –letniego miesz-
kańca gm. Lubartów aby dokonał zakupu na 
raty piły spalinowej. W drodze powrotnej ze 
sklepu grożąc mu nożem zmusili do wydania 
dokumentów i zabrali piłę, po czym ją sprze-
dali. Pokrzywdzony powiadomił o tym fakcie 
policjantów dopiero 21 grudnia. Policjanci już 
następnego dnia zatrzymali trzech sprawców 
tego przestępstwa i odzyskali skradzioną piłę. 
Amatorzy cudzej własności usłyszeli zarzuty 
kradzieży rozbójniczej. Dodatkowo dwóch z 
nich odpowie za groźby pozbawienia życia z 
użyciem noża w celu zmuszenia do określo-
nego działania.                                      (nor)
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sprawne w wielu przypadkach odmieniło 

ich życie. Część usamodzielniła się zdając 

nawet egzaminy na prawo jazdy i posiada 

własny środek transportu, którym dojeż-

dża do pracy. Osoby niepełnosprawne 

osiągają dużą satysfakcję poprzez własny 

rozwój, dokształcanie, rozpoczęcie nauki 

w szkołach średnich i wyższych, realizację 

własnych planów zawodowych.

Przy wszystkich celach aktywizacji 

zawodowej oraz rehabilitacji społecz-

nej i medycznej, łęczyński ZAZ jest 

jednak zakładem pracy działającym na 

naszym rynku w zakresie gastronomii. 

Specjalizuje się w żywieniu zbiorowym, 

przygotowując całodzienne wyżywienie 

dla pacjentów Szpitala Powiatowego w 

Łęcznej, zakładów opiekuńczo-leczni-

czych, przedszkoli i innych placówek, 

organizuje bankiety, przyjęcia, świad-

czy usługi cateringowe. 

Zakład mieści się w budynku łę-

czyńskiego szpitala, gdzie użytkuje 

pomieszczenia o powierzchni 919 

mkw. Produkcja żywności odbywa się 

na zapleczu produkcyjnym, a następnie 

dystrybuowana jest do odbiorców. Po-

siłki dla pacjentów szpitala przewożone 

są specjalnymi wózkami bemarowymi, 

umożliwiającymi podgrzewanie potraw 

i utrzymanie ich w odpowiedniej tempe-

raturze. Dla innych odbiorców żywność 

pakowana jest do izotermicznych ter-

mosów lub w jednorazowe opakowania 

styropianowe i przewożona izotermicz-

nym samochodem. Miesięcznie ZAZ 

przygotowuje około 13 tys. posiłków 

(dań obiadowych, garmażeryjnych, ciast 

itp.) nie licząc obsługi cateringowej. 

Znaczącym uzupełnieniem działal-

ności firmy jest prowadzenie na parterze 

szpitala barku, czynnego od poniedziałku 

do piątku, a oferującego dania gorące i zim-

ne do spożycia na miejscu lub na wynos. Z 

jego bogatej oferty korzystają klienci indy-

widualni, pracownicy i pacjenci szpitala i 

przychodni. Barek serwuje też dania abo-

namentowe dla chorych dializowanych, 

górników i odbiorców indywidualnych.   

Pięć lat działalności ZAZ dowio-

dło, że placówka ma ogromne znaczenie 

dla osób niepełnosprawnych ale jest 

również zauważalnym elementem życia 

gospodarczego.

R. Nowosadzki

dok. ze str. 1

Praca jak lekarstwo

Łęczyńscy kryminalni wykorzy-

stując posiadane informacje zatrzymali 

45 – letniego mieszkańca gm. Milejów. 

Niedaleko jego posesji w sadzie sąsia-

da 45-latka funkcjonariusze znaleźli 

wnyki wykonane z drutu, w które zła-

pała się sarna.

Podczas przeszukania pomieszczeń 

mieszkalnych policjanci w zamrażalni-

ku odnaleźli mięso prawdopodobnie z 

sarny. Natomiast w garażu zabezpieczy-

li inne wnyki. Jak się okazało, w grudniu 

ubiegłego roku w zastawioną pułapkę 

również wpadła sarna. Mężczyzna 

przyznał się do kłusownictwa

Usłyszał zarzuty i zgodnie z Usta-

wą Prawo Łowieckie grozi mu teraz 

kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(nor)

Złapali 

kłusownika


