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- Dzięki projektowi, sprzęt 
który był na wyposażeniu od-
działu ratunkowego od początku 
powstania szpitala – a w przy-
szłym roku minie dziesięć lat – 
zostanie wymieniony na nowy. 
Zakupimy też kilka dodatkowych 
urządzeń – poinformował dyr. 
SP ZOZ w Łęcznej Krzysztof 
Bojarski.

Modernizacja SOR w Łęcznej
Szpitalny Oddział Ratunkowy w SP ZOZ w Łęcznej zo-

stanie w tym roku zmodernizowany i wyposażony w nowy 
sprzęt medyczny. Pieniądze na ten cel pochodzą z unijnego 
programu, którego koordynatorem jest Ministerstwo Zdro-
wia. Temu tematowi poświęcona była konferencja prasowa 
zorganizowana w szpitalu w Łęcznej 19 stycznia 2018 r.

Wymienione zostanie 
oświetlenie, zakupiony system 
informatyczny. Na liście znalazły 
się też m. in. pompy infuzyjne, 
defibrylatory, łóżka z wbudowa-
ną wagą, kardiomonitory, aparat 
usg z zestawem sond czy aparat 
rtg z ramieniem C. Wszystko to 
oznacza szybszą diagnostykę, 

dok. na str. 3

Prawie pół tysiąca miesz-
kańców powiatu łęczyńskiego 
zgłosiło się do ZUS po eme-
ryturę w obniżonym wieku 
emerytalnym. Były to głównie 
osoby nieaktywne zawodowo: 
wcześniejsi emeryci, renciści  
i bezrobotni.

1 października wiek emery-
talny został obniżony dla kobiet 
do 60 lat, a dla mężczyzn – do 
65 lat. Większość ruszyła po 
emeryturę do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, gdy tylko 
uzyskała uprawnienia. Do końca 
2017 roku z możliwości przej-
ścia na emeryturę w obniżonym 
wieku skorzystało ponad 19,4 
tys. mieszkańców województwa 
lubelskiego, w tym 460 osób  
z powiatu łęczyńskiego.

Co trzeci z nowych emery-
tów już wcześniej pobierał jakieś 
świadczenie z ZUS: wcześniej-
szą emeryturę, rentę albo świad-
czenie przedemerytalne. Co piąty 

był przed emeryturą bezrobotny. 
Natomiast aktywni zawodowo 
stanowili zaledwie około 40 
proc. wnioskodawców.

Do końca ubiegłego roku 
ZUS rozpatrzył już 94 proc. 
wniosków. Wśród nowych eme-
rytów przewagę liczebną mają 
kobiety. Większość zdecydowa-
ła się pobierać świadczenie na 
konto w banku. Pozostali dostają 
wypłaty przekazem pocztowym. 

Około 13 proc. z osób, 
którym ZUS przyznał emerytu-
rę, jeszcze pracuje na umowę o 
pracę. Z tego powodu mają za-
wieszone wypłaty. Gdy rozwiążą 
umowę i dostarczą świadectwo 
pracy do ZUS, instytucja urucho-
mi wypłatę również dla nich. 

Średnie świadczenia no-
wych emerytów w wojewódz-
twie lubelskim wynoszą: około 
1566 zł dla kobiet i ok. 2446 zł 
dla mężczyzn.

(red)

Ludziom śpieszno na emeryturę

Dorota Makara, dyrektor 
Zespołu Szkół im. Króla Kazi-
mierza Jagiellończyka w Łęcznej 
została członkiem 42-osobowej 
Rady Dyrektorów Szkół Zawo-
dowych powołanej przy Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej.

Akty powołania wręczyła 
42 dyrektorom z Polski minister 
Anna Zalewska. Członkowie rady 
to dyrektorzy szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe, techników 
i branżowych szkół I stopnia.

- Będą oni ciałem opiniodaw-
czo-doradczym dla ministra, będą 

mówić, co trzeba zrobić, zmienić, 
jak należy działać, abyśmy odno-
wili kształcenie zawodowe w Pol-
sce - powiedziała wiceminister 
MEN, Marzena Machałek, która 
została przewodniczącą rady.

Zadaniem Rady Dyrekto-

rów Szkół Zawodowych ma też 
być konsultowanie nowych roz-
wiązań w środowisku dyrekto-
rów szkół oraz aktywny udział  
w działaniach promujących szkol-
nictwo zawodowe, w szczególno-
ści w środowisku pracodawców.

(nor)

Dyrektorka w radzie MEN

Blisko 1,5 mln odprawio-
nych pasażerów, duży i stały 
przyrost liczby obsługiwanych 
osób, stabilna siatka połączeń 
oraz sześciu przewoźników orga-
nizujących loty – tak Port Lotni-
czy Lublin podsumował pięć lat 
działalności na rynku lotniczym.

Port Lotniczy Lublin rozpo-
czął działalność 17 grudnia 2012 
roku. W Lublinie wylądował 
wtedy rejsowy pierwszy samolot 
pasażerski - Boeing 737-800. Był 
to lot z Londynu Stansted wykona-
ny przez linie lotnicze Rynair. Od 
tego czasu z lubelskiego lotniska 
skorzystało blisko 1,5 pasażerów 
i wykonano ponad 18.200 operacji 
lotniczych. A początki były skrom-
ne, w 2013 roku z lubelskiego 
lotniska skorzystało 187.762 pasa-
żerów, rok później nie było lepiej 
– pasażerów było nawet ciut mniej 

bo 187.595. Malkontenci zaczęli 
już głośno gderać, że lotnisko pod 
Lublinem to poroniona inwestycja, 
źle wydane pieniądze. 

Przełomowy stał się dopiero 
rok 2016, kiedy to z lotniska sko-
rzystało 377.606 pasażerów. W 
ubiegłym roku było to już 430.346 

odprawionych. 
Założenia, w które 
wielu nie wierzyło 
zostały wypełnio-
ne. Dlatego na pię-
ciolecie Krzysz-
tof Wójtowicz, 
prezes zarządu 
Portu Lotniczego 
Lublin SA mógł 
powiedzieć: Z 
satysfakcją patrzę 
na rosnący ruch 
pasażerski. Dyna-
mika wzrostu po-
twierdza, że nasza 
praca nad siatką 
połączeń przynosi 
oczekiwane efek-

ty. Dlatego jestem przekonany, że 
kolejne lata będą jeszcze lepsze 
pod względem ilości wykonanych 
operacji oraz odprawionych pasa-
żerów. To, o czym należy pamiętać, 
mówiąc o pięciu latach funkcjono-
wania Portu Lotniczego Lublin, to 
fakt, że jest on przede wszystkim 
impulsem stymulującym rozwój 
regionu. Lotnisko otworzyło możli-
wości dla wielu firm produkcyjnych 
i handlowych w województwie lu-
belskim i znacząco wpłynęło na 
rozwój turystyki.

Lotnisko ma już 5 lat 

Andrzej Mikulski mieszka 
w Łęcznej. Jest laureatem mię-
dzynarodowych konkursów foto-
graficznych. Sześciokrotnym zło-
tym medalistą 
m.in. w Serbii i 
Kirgistanie. 

Na swoim 
koncie ma też 
jeden medal 
srebrny, dwa 
brązowe, 13 
honorowych 
wyróżnień oraz 
231 akceptacji. 
Jego zdjęcia po-
trafią zaskakiwać, bawić, a czasami 
wprawić w osłupienie. Na pewno 
nie ogląda się ich bez refleksji.

Fotografią interesuje się od 
dziecka. Swój pierwszy aparat 

otrzymał w drugiej klasie z oka-
zji komunii. Fotografował wtedy 
dosłownie wszystko i co więcej 
sprawiało mu to wielką radość. 

Chciał rozwijać się w tej dziedzi-
nie, więc fotografował różnymi 
aparatami i technikami. Z czasem 
fotografowanie stało się jego ży-

Najlepszy fotograf w Łęcznej
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Z końcem 2018 roku na-
stąpi kres eksploatacji węgla 
kamiennego w Niemczech. 
Zakończy się niemiecka 
historia przemysłu wydo-
bywczego. Dwie ostatnie 
kopalnie węgla kamiennego 
zaprzestaną swojej działal-
ności wydobywczej. 

Oficjalne zakończenie 
eksploatacji węgla kamien-
nego w kopalni „Prosper-Ha-
niel”, w Bottropie odbędzie się 
21 grudnia 2018 roku. Przez 
cały 2018  rok – przy nostal-
gicznym hymnie  Herberta 
Gronenmeyersa „Bochum” - 
odbywać się będą przygotowa-
nia do pożegnania górnictwa 
węgla kamiennego, w Zagłę-
biu Ruhry. Zapewne dla Nie-
miec, które swój dynamiczny 
rozwój gospodarczy zawdzię-
czają Zagłębiu Ruhry (dzięki 
przemysłowi wydobywczemu 
i metalurgicznemu) oraz spo-
łeczności lokalnych regionów 
górniczych, będzie to trudna, 
a zarazem historyczna chwila. 
Ponad 200 lat wydobywa się 
tutaj węgiel kamienny. Pod 
koniec lat 50. ubiegłego stu-
lecia fedrowano w Niemczech 
jeszcze w 153 kopalniach wę-
gla kamiennego. Największe 
wydobycie odnotowano w 
1940 roku, które wówczas wy-
niosło 130 mln t, a zatrudnie-
nie plasowało się w granicach 
500.000 osób.  

Na poniższym wykresie 
przedstawiono kształtowanie 
się wydobycia węgla kamien-

nego w niemieckim górnictwie 
w latach 1970 – 2016, w tys. 
ton. W 1970 roku wydobyto 
111,27 mln t, zaś w 2016 roku 
już tylko 3,85 mln t.

W 2017 roku eksploata-
cja węgla kamiennego prze-
biegała w dwóch kopalniach, 
tj. „Prosper-Haniel” (węgiel 
energetyczny) i „Ibbenbüren” 
(węgiel antracytowy), a wy-
dobycie zamknęło się wielko-
ścią 3,6 mln t. Niniejszy wę-
giel spalany jest w  krajowych 
elektrowniach, wytwarzają-
cych energię elektryczną, a 
także w niektórych gospodar-
stwach indywidualnych i ma-
łych kotłowniach.

W kopalni „Ibbenbüren” 
eksploatacja węgla odbywa 
się na głębokości aż około 
1600 m. Temperatura w śro-
dowisku pracy przekracza 30 
stopni C. Warunki pracy są 
bardzo ciężkie, duża wilgot-

ność, zapylenie, itp. Pomimo 
tego wskaźnik wypadkowości 
jest znikomy.

Jednak koniec wydoby-
cia węgla kamiennego nie 
oznacza rezygnacji z niego 
jako surowca energetyczne-
go. Udział poszczególnych 
nośników energii w niemiec-
kim miksie energetycznym w 
2017 roku był następujący: 

węgiel brunatny 24%, wę-
giel kamienny 16%, wiatr 
18%, energia jądrowa 13%, 
biomasa 9%, gaz ziemny 
8%, słońce 8% i woda 4%. 
Wbrew wszelkim mitom 
węgiel kamienny i brunatny 
wraz z energetyką jądrową są 
nadal podstawowymi paliwa-
mi niemieckiej energetyki. 
W dalszym ciągu niemieckie 

Koniec wydobycia węgla w Niemczech

elektrownie zasilane będą  
w większym stopniu węglem 
kamiennym pochodzącym  
z importu. Głównymi do-
stawcami węgla kamiennego 
dla niemieckich elektrowni 
są: Rosja, Kolumbia, USA, 
Australia, RPA i Polska. 

Od 1 tycznia 2019 roku, 
tak zasłużone niemieckie gór-
nictwo węgla kamiennego sta-
nie się folklorem, dawną tra-
dycją. Gros ekologów chwali 
kres niemieckiego górnictwa 
węgla kamiennego. Natomiast 
eksperci, parający się tą bran-
żą twierdzą ,że wysokie kosz-
ty wydobycia, trudne warunki 
geologiczno-górnicze i brak 
konkurencyjności z węglem 
zamorskim, a także presja eko-
logów i niektórych opcji poli-
tycznych, przyśpieszyły pro-
ces likwidacji niemieckiego 
górnictwa węgla kamiennego. 
Koszty wydobycia 1 t węgla w 

kopalni „Ibbenbüren” wyno-
szą około 150 euro. Natomiast 
1 t węgla na rynku światowym 
jest  ponad 1,5 razy niższa. 
Jedno miejsce pracy górni-
ka w koncernie Ruhrkohle 
AG kosztuje rocznie ponad  
100.000 euro.

Jednakże jeszcze po za-
mknięciu dwóch ostatnich 
kopalń nie kończy się problem 
górnictwa węgla kamiennego. 
Należy prowadzić odwad-
nianie, naprawę szkód górni-
czych i rewitalizację terenów 
górniczych, z przeznaczeniem 
pod nowe inwestycje. Kon-
cern RAG AG ocenia, że rocz-
nie kosztować to będzie około 
220 mln euro – środki pocho-
dzić będą głównie od Fundacji 
– RAG.

Źródło: Frankfurter Rund-
schau; Januar 2018

Oprac: Bronisław Jaworski

Na zdjęciu była kopalnia węgla kamiennego „Zollverein” w Essen – obecnie zabytek UNESCO.
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Awanse w policji 
Inspektor Mariusz Siegieda, 

dotychczasowy komendant poli-
cji w Chełmie, 19 stycznia 2018 
r. został pełniącym obowiązki  
zastępcą komendanta wojewódz-
kiego w Lublinie w zakresie nad-
zoru nad służbą logistyczną. 

Jest absolwentem UMCS 
w Lublinie oraz Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie.

Służbę w policji rozpoczął 
w 1991 roku jako funkcjonariusz 
KPP w Łęcznej, gdzie przeszedł 
różne szczeble kariery w pionie 
kryminalnym. W 2005 roku objął 
stanowisko zastępcy naczelnika 
wydziału kryminalnego. W 2007 
r. został zastępcą komendanta tej 
jednostki, a dwa lata później objął 
stanowisko I zastępcy komendan-
ta. W marcu 2012 roku powołany 
na zastępcę komendanta miej-
skiego w Lublinie. Od październi-
ka 2013 roku kierował Komendą 
Powiatową Policji we Włodawie, 
a od  grudnia 2016 roku był ko-
mendantem miejskim w Chełmie.
Nie stracił oszczędności 
dzięki pracownicy banku

16 stycznia doszło do usiło-
wania wyłudzenia pieniędzy me-
todą „na policjanta”. Ofiarą miał 
być 86-latek. 

Na telefon stacjonarny 86-
letniego mieszkańca Lublina za-
dzwonił mężczyzna podający się 
za policjanta i poinformował, że 
jego pieniądze na koncie są za-
grożone przez grupę przestępczą. 
W związku z tym 86-latek miał 
wypłacić 50 000 zł z jednego 
banku i w drugim utworzyć nowe 
konto podając jednocześnie mu 
wszystkie kody. 

Stosując się do instrukcji 
86-latek – cały czas utrzymując 
kontakt tym razem przez telefon 
komórkowy - udał się do banku  
i zgodnie z instrukcją wypłacił 
50 000 zł. Z pieniędzmi udał się 
do drugiego wskazanego przez 
rozmówcę banku, by tam zało-
żyć konto i wpłacić całą kwotę.  
W trakcie zakładania konta starszy 
mieszkaniec Lublina cały czas roz-
mawiał przez telefon, a do obsługi 
konta podał nie swój numer tele-
fonu. To wzbudziło podejrzenia 
czujnej pracownicy banku, która 
zorientowała się, że mężczyzna 
rozmawia z oszustem. Mężczyzna 
nie padł ofiarą oszusta i nie stracił 
wszystkich swoich oszczędności.

Jaki ojciec taki syn? 
Dwaj przestępcy drogowi.

22 stycznia przed godziną 
2 nad ranem policyjny patrol 
chciał sprawdzić jadącego przez 
Milejów seata. Na widok poli-
cjantów kierujący przyspieszył 
i zaczął uciekać. Pościg zakoń-
czył się w Klarowie, gdzie seat 
się zatrzymał i wybiegło z niego 
trzech młodych mężczyzn. Jeden 
z nich został zatrzymany, okazał 
się nim być 32-letni mieszkaniec 
gm. Milejów. Nie chciał jednak 
ujawnić, kto kierował samocho-
dem i jak się nazywa. Policjanci 
pracowali nad sprawą całą noc. 
Efektem było zatrzymanie ko-
lejnych dwóch uciekinierów.  

Mundurowi ustalili, że sa-
mochodem kierował 20-latek. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut 
popełnienia przestępstwa, bo nie  
zatrzymał się do kontroli drogo-
wej. Przyznał się do zarzucane-
go mu czynu, a swoje zachowa-

nie tłumaczył tym, że uciekał, 
bo nie posiada uprawnień do 
kierowania samochodem.

W czasie kiedy podejrzany 
składał wyjaśnienia, w Białce 
patrol drogówki zatrzymał do 
kontroli kierującego ciągnikiem 
Ursus. Jak się później okaza-
ło było to ojciec zatrzymanego 
uciekiniera. 47-letni mężczyzna 
wydmuchał ponad 1,8 promila 
alkoholu. Okazało się też, że ma 
wydany przez sąd zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych do 2019 roku. 
Śmierć w Ludwikowie

W sobotę 20 stycznia w Lu-
dwikowie spłonął drewniany pu-
stostan w którym przebywały dwie 
bezdomne osoby.

Akcja ratunkowa strażaków 
rozpoczęła się po godzinie 17.  
W pożarze śmierć poniosła star-
sza kobieta. Przebywający z nią 
mężczyzna trafił do szpitala. W 
walce z ogniem wzięły udział 
jednostki PSP, OSP Łęczna i OSP 
Łuszczów oraz OSP Spiczyn. 

Przyczyną pożaru był praw-
dopodobnie piec typu „koza”. 
Mogła zamarznąć 

39-letnia mieszkanka gminy 
Spiczyn po kłótni z konkubentem 
wyszła z domu nie informując do-
kąd się udaje. Gdy kobieta do wie-
czora nie wróciła mężczyzna pod-
jął poszukiwania na własną rękę, 
a następnie rodzina powiadomiła 
policję. Policjanci z Łęcznej pod-
jęli akcję poszukiwawczą. 

Policjanci o godz. 22:50 
odnaleźli kobietę. Znajdowała 
przy moście na rzece Bystrzyca 
w miejscowości Kolonia Charlęż. 
39-latka spała na ziemi, na sto-
pach nie miała butów ani skarpet. 
Temperatura powietrza sięgała do 
-10 ºC. Policjanci obudzili kobie-
tę, która jak się okazało była nie-

trzeźwa, wyczuwalna była od niej 
silna woń alkoholu. Zaginiona 
miała problemy z komunikowa-
niem i poruszaniem się. Policjan-
ci natychmiast udzielili pomocy 
kobiecie i wezwali karetkę. 39-
latka ze względu na stan zdrowia 
została przekazana pogotowiu ra-
tunkowemu.
Uciekł z miejsca wypadku

Wieczorem 12 stycznia w Ły-
sołajach doszło do kolizji. Jadący 
audi 21-latek zauważył, że jadący z 
naprzeciwka samochód zbacza na 
jego pas. Mimo, że zjechał maksy-
malnie na prawo, nie uniknął kolizji. 
Pojazdy otarły się bokami. Kierują-
cy daewoo przejechał jeszcze kil-
kaset metrów, zatrzymał samochód  
i uciekł. 

Poszukiwania nie były łatwe 
ponieważ pojazd nie został prze-
rejestrowany na aktualnego użyt-
kownika. Kiedy policjanci dotarli 
do właściciela auta okazało się, 
że ten śpi. Podczas rozmowy nie 
potrafił sensownie wytłumaczyć 
policjantom, co stało się z pojaz-
dem i jak spędził ostatnie godzi-
ny. Był pod wyraźnym wpływem 
alkoholu, miał blisko 1,5 promila 
alkoholu. Okazało się też, że do 
2019 roku nie wolno mu prowa-
dzić pojazdów. 

Kolizja traktora z pociągiem
20 stycznia po godz. 23:30 

policjanci otrzymali informa-
cję o zdarzeniu na torowisku w 
miejscowości Dominów.

Na miejscu maszynista po-
ciągu, który oświadczył, że pod-
czas jazdy zauważył mężczyznę, 
który dawał mu świetlne sygnały 
do zatrzymania się. Niezwłocznie 
zaczął hamować. Okazało się, że 
na części torowiska znajduje się 
ciągnik rolniczy z ładowaczem 

czołowym. Rozpędzony po-
ciąg nie miał szans wyhamować  
i uderzył w wystający element 
maszyny. Kierowca ciągnika miał 
oświadczyć, że miał awarię sprzę-
gła i wjechał na tory nie mogąc 
zatrzymać maszyny. Po tym kie-
rowca oddalił się.  

Po upływie ponad godziny 
mężczyzna powrócił na miejsce 
zdarzenia, ubrany już inaczej. 
Oświadczył, że ciągnik pozostawił 
poprzedniego dnia na swoim polu 
i nie wie w jakich okolicznościach 
znalazł się na torowisku. Mężczy-
zna był nietrzeźwy, miał ponad 1,5 
promila alkoholu. Nie miał prawa 
jazdy bo zatrzymała je policja mie-
siąc temu za przekroczenie pręd-
kości. Biegły stwierdził, że ciągnik 
rolniczy był niesprawny technicz-
nie przed zdarzeniem.

37-latek został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnym 

areszcie. Został doprowadzo-
ny do Prokuratury Rejonowej  
w Świdniku z wnioskiem  
o zastosowanie tymczasowego 
aresztu. Grozi mu do 8 lat po-
zbawienia wolności.
Wpadł w poślizg i uderzył  
w drzewo

19 stycznia przed godzi-
ną 6 policjanci otrzymali infor-
mację o zdarzeniu drogowym 
w m.Trzeszkowice. Ustalili, że 
33-letni kierujący mercedesem 
na łuku jezdni wpadł w poślizg  
i uderzył w drzewo. W pojeździe 
podróżowało trzech mężczyzn. 
Jeden z nich został przewiezio-
ny do szpitala z obrażeniami. 
Kierowca pojazdu był trzeźwy. 
Wstępnie ustalono, że przyczyną 
zdarzenia było niedostosowanie 
prędkości do warunków panują-
cych na drodze.

opr. nor

KRONIKA ZDARZEŃ
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lepszą jakość usług i większy 
komfort dla pacjentów.

Potrzeba modernizacji i zaku-
pu nowych urządzeń i systemu in-
formatycznego wynikła nie tylko 
z konieczności odnowienia bazy 
medycznej, ale także z coraz więk-
szej liczby pacjentów. Oddział ra-
tunkowy obsługuje 
nie tylko potrze-
bujących pomocy 
z powiatu łęczyń-
skiego. Bliskie 
sąsiedztwo Poje-
zierza Łęczyńsko-
Włodawskiego 
sprawia, że liczba 
pacjentów szcze-
gólnie w okresie 
letnim wzrasta z roku na rok.  
W 2015 r. na SOR w Łęcznej tra-
fiło 13 030 osób, w 2016 – 15 642,  
a w 2017 było to już 15 920 osób.

- Pod koniec stycznia 
rozpoczniemy postępowania 
przetargowe i, jeśli nie będzie 
komplikacji, to w połowie roku 
sprzęt powinien trafić na oddział 
ratunkowy - stwierdził dyr. Bo-
jarski. - Zakończenie projektu 
przewidziane jest na 31 paź-
dziernika 2018 r.

Modernizacja możliwa jest 
dzięki realizacji projektu „Do-
posażenie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Samodzielnego 
Szpitala Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łęcz-
nej”. Jego wartość wynosi 2 081 
125,21 zł, z czego dofinansowa-
nie to 1 768 851,87 zł. Pieniądze 
pochodzą z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko na lata 2014 – 2020, a 
koordynatorem Projektu jest 
Ministerstwo Zdrowia. 

- Cieszę się, że Minister-
stwo Zdrowia dobrze oceniło 
projekt łęczyńskiego szpitala, 
bo dzięki temu nowy sprzęt, 
oświetlenie ledowe i system in-
formatyczny podniesie jakość 

i poziom usług medycznych na 
oddziale ratunkowym – powie-
dział uczestniczący w konfe-
rencji Roman Cholewa, starosta 
powiatu łęczyńskiego. I dodał, 
że o dofinansowanie na moder-
nizację oddziałów ratunkowych 

Modernizacja SOR w Łęcznej starło się wiele placówek, ale 
tylko niektóre szpitale powiato-
we z województwa lubelskiego 
otrzymały pieniądze.

Wojewoda lubelski pod-
kreślił znaczenie projektu nie 
tylko dla powiatu łęczyńskiego, 
ale całego regionu. - Szpital w 
Łęcznej jest wiodący i cieszy się 
zasłużoną renomą oraz uzna-
niem pacjentów. A jego położenie 
w sąsiedztwie lubelskich szpitali 
- w kontekście problemów na od-
działach ratunkowych – sprawia, 
że ta inwestycja ma bardzo duże 
znaczenie - mówił Przemysław 
Czarnek, wojewoda lubelski.

Aktualny projekt, to nie 
pierwsze pieniądze unijne, z któ-
rych korzysta szpital z Łęcznej. 
W latach 2013- 2014 szpital zre-
alizował w ramach P-B-U 2007-
2013 Projekt „Współpraca trans-
graniczna na rzecz zapobiegania 
i leczenia ciężkich przypadków 
oparzeń na pograniczu polsko-
ukraińskim”. Jego wartość wyno-
siła 1 334 983,95 euro.

(nor)
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W sprzedaży jest publika-
cja dotycząca Łęcznej. Miasta, 
które ma już 550 lat, po tym 
jak prawa miejskie nadał mu 
król Kazimierz Jagiellończyk, 
na wniosek kasztelana Jana 
Tęczyńskiego,

 „Studia z dziejów Łęcznej” 
pod redakcją Anny Sochackiej 
to 19 artykułów dotyczących 
przeszłości miasta zapisanych 
na około 650 stronach. Au-
torami artykułów są badacze 
reprezentujący środowiska 
uniwersyteckie, regionaliści  
i historycy, z których trzynastu 
posiada tytuły profesorskie.  
Z artykułów można dowiedzieć 
się m.in. jak wyglądało osad-
nictwo pradziejowe i wcze-
snośredniowieczne w Łęcznej, 

Powstała książka o Łęcznej
życie mieszkańców z okresu 
zaborów oraz w międzywojen-
nej Polsce. Jest też materiał po-
święcony narodzinom kopalni 
w Bogdance.                        (r)

Policjanci podsumowali ak-
cję pn. „Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego” z 15 stycznia. 
Jej oficjalnym celem była popra-
wa bezpieczeństwa i ograniczenie 
liczby wypadków z udziałem pie-
szych i rowerzystów. 

Mimo licznych dziań łę-
czyńskiej drogówki nadal wielu 
kierowcom i pieszym brakuje wy-
obraźni i nagminnie łamią prze-
pisy ruchu drogowego co może 

nieść ze sobą tragiczne skutki. 
Podczas jednodniowych dzia-
łań policjanci stwierdzili siedem 
przypadków kierowców, którzy 
złamali przepisy ruchu drogowe-
go względem pieszych. Niestety 
niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego również wykazują się 
lekkomyślnością i sami narażają 
się na wypadek m. in. poprzez 
przechodzenie w miejscach nie-
dozwolonych – w sumie stwier-
dzono 26 przypadków. Ponadto 
stwierdzono, że pięciu  pieszych 
korzystało z dróg bez elementów 
odblaskowych. 

Podczas działań w miejsco-
wości Zezulin zatrzymano również 
do kontroli kierowcę, który po   ba-

Winni kierowcy jak i piesi daniu na zawartość alkoholu, jak 
się okazało miał 0,76 promila w 
organizmie. 28-latek nie posiadał 
również uprawnień do kierowania 
pojazdami oraz wymaganych do-
kumentów tj. dowodu rejestracyj-
nego i ubezpieczenia OC. 

(nor)

W roku 2018 lotnisko 
w Lublinie planuje odprawić 
około 500.000 podróżnych. Po-
czątkowo, w rozpoczętym wła-
śnie roku, lotnisko zamierzało 
obsłużyć 550 tys. pasażerów. 
Jednak niedawno węgierska li-
nia lotnicza Wizz Air ogłosiła, 
że w czerwcu 2018 r. zamyka 
swoją bazę w Lublinie i likwi-
duje połączenia do Tel Avivu, 
Doncaster Sheffiled i Liverpo-
olu. Przez te decyzje port mu-
siał zmienić plany. Aktualnie  
z Portu Lotniczego Lublin ope-
ruje 6 przewoźników. Są to trzy 
linie niskokosztowe: Wizzair, 
Rynair i EasyJet, a także na-
rodowy przewoźnik - Polskie 
Linie Lotnicze LOT, linie BMI 
Regional oraz Small Planet. 
Warto dodać, że lubelskie lotni-
sko jest jednym z dwóch w Pol-
sce, z którego operuje EasyJet, 
co jest bardzo dużym sukcesem 
i potwierdza potencjał Portu 
Lotniczego Lublin.

Lublin to jedno z 14 lot-
nisk regionalnych w Polsce. 
Daleko mu jeszcze do tych naj-
większych jak Kraków-Balice 
(5,83 mln pasażerów w 2017r), 
Gdańsk (4,6 mln pasażerów) 
czy Katowice (3,89 mln). Zbli-
ża się już jednak do średnich i 
starszych jak Rzeszów (693 tys. 
pasażerów) czy Szczecin (580 
tys.). Jednocześnie przekroczył 
ruch na również starszych lotni-
skach w Bydgoszczy (331 tys.) 
czy Łodzi (207 tys.). O Szyma-
nach, Zielonej Górze czy Rado-
miu nie mówiąc. 

Rosnący ruch pasażerski 
nie oznacza jednak, że lotnisko 
jest już samowystarczalne eko-

nomicznie. Koszty utrzymania 
wynoszą łącznie od około 45 do 
50 mln zł w ciągu roku. Szacu-
je się, że jeśli dynamiczny roz-
wój utrzyma się na podobnym 
poziomie, to w 2030 lotnisko 
może stać się rentowne. - Na 
razie wymaga nakładów, ale jest 
niezbędne dla rozwoju Lubli-
na i Lubelszczyzny - podkreśla 
Krzysztof Żuk.

Generalnie biorąc ruch 
lotniczy w Polsce rośnie. Por-
tal Fly4free policzył, że łącz-
nie lotniska w Polsce mogły 
przekroczyć 40 mln pasażerów. 
Lotnisko Chopina, główny hub 
narodowego przewoźnika i naj-
większy port lotniczy w Polsce, 
również ma powody do zado-
wolenia. Jeszcze przed końcem 
roku pobiło rekord - obsłużyło 
15,5 mln pasażerów. 

Dotychczasowe wyniki 
wskazują, że Port Lotniczy 
Lublin wpisuje się w ten ogól-
nokrajowy trend. W 2017 roku 
pasażerów było o 16 proc. wię-
cej niż w roku 2016. Konse-
kwencją rosnącego ruchu lotni-
czego jest rozbudowa termina-
la, której rozpoczęcie zaplano-
wano na 2018 rok. Dzięki niej 
możliwe będzie zwiększenie 
przepustowości hali odlotów 
Non-Schengen. Po przebudo-
wie terminala w Porcie Lotni-
czym Lublin, funkcjonowało 
będzie 5 gateów oraz 4 pełne 
linie kontroli bezpieczeństwa. 
Dzięki temu będzie możliwa 
obsługa 3-4 rotacji na godzinę. 
Zwiększy się także strefa han-
dlowa, która po rozbudowie 
będzie miała 1000 m2. 

Ryszard Nowosadzki

Lotnisko ma już 5 lat 
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ciową pasją, którą traktuje trochę 
jako wyzwanie.

Nie stawia granic i nie unika 
nieznanych mu tematów. Wręcz 
przeciwnie: czerpie ogromną przy-
jemność z ciągłego rozwijania się 
w takich dziedzinach, które są dla 
niego czymś nowym. Z równą 
przyjemnością fotografuje akt, por-
tret, dokument, jak i wesele.

Od połowy 2015 bierze udział 
w konkursach fotograficznych. 
Pierwszym był Międzynarodowy 
Konkurs Fotograficzny Teatr w 
Obiektywie. Uczestnicy mieli 3 dni 
na robienie zdjęć w teatrze, a póź-

niej tydzień na postprodukcję i od-
danie zdjęć na konkurs. Wtedy za-
jął 3 miejsce w kategorii Artystycz-
ne Spojrzenie oraz wyróżnienie w 
kategorii Aktorzy. Ten pierwszy 
start pociągnął za sobą następne. I 
kolejne większe oraz mniejsze suk-
cesy. Najlepiej jednak pamięta swój 
pierwszy złoty medal – uzyskany w 
Serbii, tym bardziej, że otrzymał go 
za... portret żony.

Teraz ma już tyle nagród, że 
może składać wniosek o nadanie 
tytułu artysty AFIAP (Fédération 
Internationale de l’Art Photogra-
phique – Międzynarodowa Fede-
racja Sztuki Fotograficznej, która 

zrzesza organizacje fotograficzne z 
ponad 85 krajów i jest jedyną orga-
nizacją fotograficzną, uznawaną i 
reprezentowaną przez UNESCO). 
W Polsce tytuł AFIAP uzyskało 
dotąd 155 fotografów, z Pojezie-
rza Łęczyńsko-Włodawskiego do 
tej pory jeszcze żaden fotograf nie 
otrzymał takiego tytułu.

Rok po uzyskaniu tytułu 
AFIAP (artysty) można starać 
się o kolejny tytuł EFIAP, czyli 
wybitnego artysty. Wymagania są 
oczywiście wyższe ale biorąc pod 
uwagę tempo zdobywania nagród 
i wyróżnień przez Andrzeja Mi-
kulskiego, to za rok pewnie i ten 
tytuł będzie w jego zasięgu.

R. Nowosadzki

Najlepszy fotograf w Łęcznej
dok. ze str. 1

Spotykają się w każdą niedzielę o godzinie 12.00 
nad jeziorem Piaseczno i wprowadzają w życie znaną 
zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Jak wszyscy 
zgodnie twierdzą, dzięki hartowaniu poprzez zimowe 
kąpiele choroby omijają ich z daleka. 

Na pewno dopisują im wspaniałe humory, a jak 
wiadomo „śmiech to zdrowie”, dlatego „morsowanie” 
to nie tylko sposób na hartowanie ciała i ducha, ale  
i na poprawienie sobie humoru w szare, zimowe dni.

Grupa ponad 20 osób systematycznie zjeżdża tu 

Morsy rządzą nad Piasecznem od listopada do marca. Głównie mężczyźni, ale już 
pojawiły się również pierwsze chętne panie. Każde 
wejście do wody poprzedzone jest wcześniejszą roz-
grzewką i krótkim biegiem, tak też dzieje się po wyj-
ściu z wody i osuszeniu. Trzeba rozgrzać organizm. 

A, i jeszcze jedno. Czasem miejsce do kąpieli 
trzeba sobie „wyrąbać” w skutym lodem jeziorze - tak 
jak dzisiaj! W imieniu członków tego nieformalnego 
koła morsów zapraszamy wszystkich chętnych w każ-
dą niedzielę nad j. Piaseczno na molo przy ośrodku Re-
sort Piaseczno na godzinę 12.                  T. Pastuszak
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ogłoszenia drobne

29 grudnia 2017 r. radni 
gminy Cyców podjęli uchwałę 
w sprawie negatywnego sta-
nowiska wobec planów wydo-
bywania węgla kamiennego z 
terenu gminy Cyców, przez PD 
Co Sp. z o.o. 4 stycznia Wiesław 
Pikuła, wójt gminy zarządził 
konsultacje społeczne w formie 
ankiet z mieszkańcami gminy 
Cyców na temat tej uchwały.

Radni uchwalili, że „Działa-
jąc w interesie mieszkańców Gmi-
ny Cyców, podzielając ich obawy, 
w duchu solidarności Rada Gmi-
ny Cyców stanowczo sprzeciwia 
się przedsięwzięciu polegającemu 
na udostępnieniu i zagospodaro-
waniu złoża węgla kamiennego 
„Lublin K-6-7” na terenie Cyców, 
przez PD Co Sp. z o.o.”.

W uzasadnieniu do uchwa-
ły napisano m.in. „Mając 
na uwadze kwestie związane  
z ochroną środowiska natural-
nego należy zaznaczyć, że jedna 
z funkcjonujących kopalni węgla 
kamiennego, tj. LW „Bogdan-
ka” uzyskała decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia „Eksploatacja 
węgla kamiennego w projek-
towanym obszarze górniczym 
obejmującym złoże Lublin K-6-7 
i złoże K-3”. Prowadzenie pla-
nowanej eksploatacji złoża „Lu-
blin K-6-7” przez tę kopalnię 
jest możliwe przy wykorzysta-
niu jej istniejącej infrastruktu-
ry techniczno- technologicznej. 
Użycie istniejącej infrastruktury 
przy eksploatacji złoża „Lublin 
K-6-7”, które stanowi naturalne 
przedłużenie struktury złożowej 
zagospodarowanego złoża Bog-
danka posiada istotne znaczenie 

z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska naturalnego. 

Naturalne ukształtowanie 
cieków wodnych w Polsce jest  
z południa na północ.  Złoże 
„Lublin K-6-7” powinno być wy-
dobywane od północy, wtedy na-
turalnymi ciekami będzie można 
odprowadzić wodę z terenów, na 
których wystąpi osiadanie gruntu 
w wyniku wydobycia węgla. Może 
to nastąpić przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury wybudo-
wanej przez LW „Bogdanka”.

Największy procent złoża 
„Lublin K-6-7”, z którego PD 
Co Sp. z o.o. planuje wydobycie, 
znajduje się na terenie gminy 
Cyców. Dlatego dziwi fakt, że 
PD Co Sp. z o.o. zamierza bu-
dować kopalnię w sąsiedniej 
gminie Siedliszcze, a wydobycie 
będzie się odbywać w gminie 
Cyców, gdzie powstaną ogrom-
ne szkody górnicze. Jest to pró-
ba narzucenia bez konsultacji 
ze społeczeństwem i władzami 
gminy swoich rozwiązań, nieko-
rzystnych dla środowiska natu-
ralnego i finansów gminy”.

W gminie dobrze wiedzą, 
że wydobywanie węgla wią-
że się ze szkodami górniczymi,  
z wyłączeniem pewnych terenów 
z zabudowy. Wiedzą też, że eks-
ploatacja złoża wiąże się również 
z szeregiem korzyści dla gminy  
i jej mieszkańców. Tak jest w po-
bliskim Puchaczowie. Są wpły-
wy z podatku od nieruchomości 
i środków transportowych, party-
cypowanie gminy we wpływach 
z opłaty eksploatacyjnej, party-
cypowanie gminy we wpływach  

z podatku dochodowego, partycy-
powanie gminy we wpływach z 
opłat za korzystanie ze środowiska. 
Takie dochody do lokalnego bu-
dżetu, w sposób zasadniczy mogą 
wpłynąć na rozwój gospodarczy 
gminy, zaktywizować budownictwo 
mieszkaniowe, infrastrukturalne 
oraz przyczynić się do wzrostu sto-
py życiowej jej mieszkańców. Tak 
jednak będzie tylko w przypadku 
gdy w gminie powstanie kopalniana 
infrastruktura naziemna a nie tylko 
drążone pod ziemią korytarze.

- W Rejowcu ma być zakład 
wzbogacania, w Siedliszczu ko-

palnia, a w Cycowie tylko wydo-
bycie i szkody. Nie możemy za-
blokować tych projektów ale na 
pewno będziemy walczyć o takie 
wykorzystanie tego surowca aby 
z tego wydobycia były też korzy-
ści dla gminy – mówi wójt Piku-
ła. - Tymczasem przedstawiciele 
PD Co nas oszukali. Przyjeżdża-
li i wprost mówili, że wybudują 
kopalnię na terenie gm Cyców. 
Nawet kazali nam szukać tere-
nu na budowę powierzchniowej 
części kopalni. Dla mnie dzisiaj 
to są ludzie niewiarygodni. Bo 
ostatecznie w Rejowcu ma być 
zakład wzbogacania, w Siedlisz-
czu kopalnia, a w Cycowie tyl-
ko wydobycie i szkody – dodaje 
wójt.

 Co niebagatelne gmina 
przygotowała tereny budowlane 
w rejonach gdzie nie będzie szkód 
górniczych. Zgodnie z założenia-
mi wydobycia przez LW Bogdan-
ka. - Jeśli teraz wejdzie na nasz 
teren PD Co to budowa potrwa 
dobrych kilka lat – mówi wójt. Do 
tego oni nie mają gotowych pla-
nów. Czy mamy wstrzymać rozwój 
gminy, aż oni się do wszystkiego 
przygotują – pyta wójt. 

I dodaje. - Bogdanka ma 
wszystko gotowe, nawet wstępny 
plan odwodnienia. 

W gminie jest determina-
cja do walki o dobro Cycowa 
i jego mieszkańców. Uchwałę 
radnych przekażą prezydentowi, 
marszałkowi Sejmu, marszał-
kowi Senatu RP, premierowi, 
posłom i senatorom RP z terenu 
województwa  lubelskiego, mi-
nisterstwu skarbu, ministerstwu 
środowiska, ministerstwu ener-
gii, regionalnej dyrekcji ochro-
ny środowiska  w Lublinie, oraz 
PD Co Sp. z o.o.

R. Nowosadzki  

Gmina musi mieć korzyści z wydobycia

Stefanów w gminie Cyców

22 stycznia w Kopinie, 
przy obelisku upamiętniającym 
wydarzenia roku 1863, odbyły 
się obchody 155. rocznicy wy-
buchu Powstania Styczniowego.  

W uroczystości udział wzięli 
m.in. przewodniczący Rady Po-
wiatu Łęczyńskiego Jan Baczyń-
ski vel Mróz, wójt gminy Cyców 
Wiesław Pikuła, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Cycowie Zbigniew 
Rutkowski oraz dzieci i młodzież 
ze szkół w Cycowie 
i Świerszczowie.

Harcerze z 
Cycowa zapewnili 
posterunek honoro-
wy przy obelisku, a 
uczniowie Filialnej 
Szkoły Podstawo-
wej w Świerszczo-
wie pod kierun-
kiem Magdaleny 

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
„Był taki rok, rok 63, 

gdy garść Polaków pełna męstwa mocy, 
silna nie liczbą, ale wolą ducha, 

chciała powalić olbrzyma północy, 
zerwać kajdany niewoli łańcuchy.

Śnieżył się styczeń.”
Cepel i Jolanty Wichrowskiej 
przygotowali część artystyczną. 
Po okolicznościowych przemó-
wieniach, zgromadzone delega-
cje złożyły pod obeliskiem sym-

boliczne wiązan-
ki kwiatów.

Obszar walk 
powstańczych 
obejmował tak-
że tereny gminy 
Cyców. Działały 
tu liczne oddzia-
ły, które stoczy-
ły szereg bitew  
i potyczek. Miej-
scem pamięci 
tych wydarzeń 

sprzed lat jest obelisk poświę-
cony poległym w powstaniu na 
terenie gminy Cyców i w oko-
licach, przy którym corocznie 
odbywają się uroczystości pa-
triotyczne.

 ZS w Cycowie

Zatrudnię pracownika w gospo-
darstwie rolnym. Tel. 513 981 795
Sprzedam dom w Milejowie, 
działka 11 arów, powierzchnia 
mieszkalna 170 m2. Ogrzewanie 
z możliwością przejścia  na pa-
liwo stałe. Posiada kanalizację, 
wodę. Możliwość podłączenia tel. 
stacjonarnego. Tel: 817572191
Sprzedam działkę rekreacyjną 
na ogródkach działkowych w 
Łęcznej. Bardzo dobra lokali-
zacja za os. Bobrowniki przy 
lasku ( z trzech stron obrośnięta 
drzewami). Cisza i spokój, 200 
m od rzeki Wieprz, 600m od os. 
Bobrowniki. Powierzchnia 10 ar. 
Cena 13000 zł. Tel: 669 302 530
Sprzedam działki budowlane, 
os. Trębaczów Kolonia, Łęczna. 
Posiadają wszystkie media. Tel. 
513-98-17-95
Stawy - kopanie stawów ryb-

nych, pomoc przy uzyskaniu po-
zwoleń. Równanie terenu dział-
ki. Burzenie starych budynków. 
Tel. 669-302-530
Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie M6 – 82 m2 na os. Sam-
sonowicza w Łęcznej na M2 lub 
M3 w Łęcznej. Tel. 691 158 101
Sprzedam samochód Peugeot 307, 
1,6 HDI - diesel, kombi, 2004 r. 
Auto w ciągłej eksploatacji, bardzo 
ekonomiczne. Tel. 602 811 876 
Sprzedam lub wynajmę lokal 
handlowo-usługowy, 44m2 + 
piwnica (pomieszczenie maga-
zynowe – 38m2). Łęczna, ul. 
Wrzosowa 1. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 606 14 67 95

Myślisz o zabezpieczeniu 
swojego zdrowia i życia? 

Szukasz elastycznego 
ubezpieczenia dopasowanego 

do twoich potrzeb 
i możliwości? 

Zadzwoń.Tel. +48602811876


