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Od piątku, 19 maja, 85 funk-
cjonariuszy straży miejskiej ko-
rzysta wymiennie z 23 rowerów 
i patroluje ulice … Krakowa. 
Strażnicy miejscy w ten sposób 
podejmują interwencje i dbają o 
porządek na terenie miasta. Kra-
kowscy strażnicy miejscy jeżdżą 
na rowerach od 2000 roku.

W kwietniu dwuosobowe ro-
werowe patrole strażników poja-

wiły się w Białej Podlaskiej. Po-
dobnie jest w dziesiątkach miast 
w Polsce, gdzie funkcjonują stra-
że miejskie.

Powinno też tak być  
w Łęcznej, gdzie burmistrz  
w 2015 roku zakupił dla straży 
miejskiej rowery. Jeden kosz-
tował 1800 zł. W 2016 roku 
łęczyńscy strażnicy „bardzo 

Samochodem łatwiej niż rowerem

dok. na str. 3

Nadal nie odnaleziono 
zwłok brutalnie zamordowanego 
w nocy z 12 na 13 kwietnia 36-
letniego Mariusza Śliwińskiego. 

Ze swoją dziewczyną Martą 
planował przyszłość. Chciał się 
ożenić, ale zamiast ślubu była 
śmierć z rąk jej kochanka. Ko-
bieta prowadząca podwójne życie 
zwabiła Mariusza do lasu gdzie 
zginął z rąk jej drugiego partnera. 
36- letni Mariusz Śliwiński zmarł 
od postrzału w głowę i ciosów no-
żem. Jego ciało wrzucone zostało 
przez zabójców do rzeki Wieprz. 

Pomimo poszukiwań do dzisiaj 
nie odnaleziono zwłok.

Co robią służby? Gdzie szu-
kają ciała? Co się obecnie dzieje?

Całość akcji koordynuje 
Komenda Powiatowa Policji w 
Łęcznej w ramach śledztwa Pro-
kuratury Rejonowej w Lublinie. 
Zgromadzony materiał dowodo-
wy potwierdza, że sprawcy po 
dokonaniu zbrodni w celu zatarcia 
śladów przestępstwa ciało ofiary 
wrzucili do rzeki Wieprz w m. 
Łęczna. Poszukiwania prowadzo-
ne są od dnia 13 kwietnia 2017 
roku. Prowadzi je policja przy 
aktywnym wsparciu sił KW PSP  
w Lublinie, KP PSP w Łęcznej, 
OSP Spiczyn i Puchaczów. Głów-

ne działania skupiają się na odcin-
ku rzeki Łęczna – Kijany.  

Poszukiwania prowadzone są 

Gdzie jest ciało M. Śliwińskiego?
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Utrzymanie wysokich wskaź-
ników rentowności, pomimo ni-
skiego poziomu cen węgla, było 
możliwe dzięki wzrostowi sprzeda-
ży, przy jednoczesnej konsekwent-
nej kontroli kosztów i optymaliza-
cji nakładów inwestycyjnych.

W I kwartale produkcja wę-
gla handlowego osiągnęła poziom 
ponad 2,4 mln ton. Na podob-
nym poziomie utrzymywała się 
również sprzedaż, co oznacza, że 

Ukazała się informacja o wynikach finansowych i operacyjnych 
Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka po I kwartale 2017 
r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży sięgające 465,2 mln zł co 
oznacza wzrost o 10,6 proc. rok do roku. Jeszcze lepiej ukształtował 
się zysk, który netto wyniósł 68,2 mln zł, czyli wzrósł o 25,2 proc.  
w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dobre wyniki Bogdanki

wzrosła o 9,4 proc. r/r. Długość 
wyrobisk korytarzowych wykona-
nych w pierwszych 3 miesiącach 
2017 r. wyniosła ponad 7,9 km, co 
też oznacza wzrost i to o 23,4 proc. 
w porównaniu z tym samym okre-
sem w 2016 r.

Bogdanka utrzymuje silną 
pozycję rynkową. Po I kw. 2017 r. 
jej udział w rynku sprzedaży wę-
gla energetycznego kształtował się 

dok. na str. 3

Powiat łęczyński ma porozu-
mienia o współpracy z samorząda-
mi z Ukrainy i Białorusi. Na Ukra-
inie partnerami są rejon żółkiewski 
i miasto Żółkiew w obwodzie lwow-
skim oraz miasto Goła Przystań  
w obwodzie chersońskim. Biało-
ruś reprezentuje rejon lachowicki. 
Szczególnie ta ostatnia współpraca 
dobrze rokuje.

Najlepszym przykładem sa-
moistnego tworzenia się związków 
miast są hanzy. Po II wojnie świato-
wej formy i cele partnerstwa nabrały 
innego wymiaru. Znaczenia zaczęła 
nabierać wymiana doświadczeń, 
współpraca kulturalna, turystyczna, 
informacyjna. Pierwsze partnerstwa 
miast w tym duchu powstawały  
w 1947 r. Jako pierwsze umowy 
partnerskie podpisały władze nie-
mieckiego Ludwigsburga i francu-
skiego Montbéliard. 

W Polsce rozwój współpracy 
partnerskiej, opartej na spontanicz-
nej aktywności społeczności lokal-
nych, rozpoczął się tak naprawdę 
wraz z przemianami ustrojowymi. 
Wiele z tych partnerskich kontak-
tów przynosi wymierne korzyści 
„bliźniaczym” samorządom, są jed-
nak także czysto fasadowe. Do tych 
pierwszych zaliczyć chyba można 
współpracę powiatu łęczyńskiego  
z rejonem lachowickim.

Porozumienie o współpracy 
międzynarodowej tych samorzą-

dów zawarto w grudniu 2013 roku. 
- Pierwsze kontakty nastąpiły jesz-
cze przed oficjalnym podpisaniem 
umowy pomiędzy nami a rejonem 
lachowickim – mówi sekretarz po-
wiatu Kazimierz Radko. - Ponieważ 
chcieliśmy zacząć współpracę od 
kultury, nauki, edukacji, a także tu-
rystyki i promocji regionów to szyb-
ko dogadaliśmy w sprawie współ-
działania w oświacie, przy udziale 
szkoły w Kijanach. Już w maju 2013 
roku powstało porozumienie, dzięki 
któremu co roku kilkunastoosobo-
we grupy młodzieży z Lachowicz 
uczą się zawodu w gospodarstwach 
ogrodniczych współpracujących 
z Kijanami, a w jednym roku w 
gospodarstwie hodowlanym. Tą 
współpracę chcemy rozszerzać, 
podejmujemy na przykład próby 
pozyskania uczniów z Białorusi do 
szkoły w Kijanach. 

Z pożytkiem dla obu partnerów

dok. na str. 3
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Nocą skakali po autach, 
rankiem siedzieli w celi

Za uszkodzenie sześciu samo-
chodów może odpowiedzieć dwóch 
młodych mężczyzn, którzy w nocy 
18 maja skakali po samochodach 
zaparkowanych na ul. Zana w Lu-
blinie. Chuliganów, kilka ulic da-
lej, zatrzymali policjanci wezwani 
przez świadków zdarzenia. 

Okazali się nimi dwaj miesz-
kańcy Lublina w wieku 22 i 24 lat. 
Obydwaj byli pod działaniem al-
koholu. Jak ustalili policjanci z IV 
komisariatu, mężczyźni skakali po 
audi, dwóch fiatach, fordzie, renault 
i skodzie. Uszkodzenie mienia to 
przestępstwo, za które kodeks kar-
ny przewiduje karę do 5 lat pozba-
wienia wolności.
Schował się u babci w szafie

Lubelscy policjanci zatrzyma-
li 21-letniego mieszkańca Lublina 
podejrzanego o kradzieże i znisz-
czenie kabli telekomunikacyjnych. 
Wartość strat na szkodę trzech firm 
telekomunikacyjnych oszacowana 
została na kwotę prawie 7 tys. zł. 

Do zniszczenia i kradzieży ka-
bli telekomunikacyjnych doszło 10 i 
12 maja. Wartość strat oszacowano 
na prawie 7 tys. zł. Policjanci znaleź-
li przy jednej ze studzienek telefon 
komórkowy, który wypadł sprawcy. 
Natomiast w pobliżu drugiej znaj-
dował się monitoring, który zareje-
strował jego wizerunek. Funkcjo-
nariusze ustalili sprawcę, jednak w 
miejscu zamieszkania go nie zastali. 
Ostatecznie zatrzymali 21-latka, któ-
ry ukrył się u swojej babci w szafie.
Dwie nielegalne plantacje mniej

Dwie nielegalne uprawy kono-
pi indyjskich ujawnili lubelscy po-
licjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej i funk-
cjonariusze z KP w Bychawie. Na-
leżące do dwóch 34-latków uprawy 
funkcjonariusze namierzyli na tere-
nie gmin: Konopnica i Bychawa. 

W piwnicy na terenie posesji 
w gm. Konopnica funkcjonariusze 
odnaleźli namiot służący do upra-
wy, nawilżacz powietrza, lampy 
oraz nawozy. W namiocie znajdo-
wało się 10 sadzonek w końcowej 
fazie kwitnienia. Na drugiej z wy-
typowanych przez policjantów po-
sesji  w gm. Bychawa  odnaleziono 
podobną uprawę. Łącznie zabez-
pieczono 25 sztuk sadzonek, spore 
ilości suszu, prawie 5 g haszyszu 
oraz specjalistyczny sprzęt służący 
do prowadzenia upraw.

Zatrzymano dwóch 34-letnich 
„plantatorów”. Wobec jednego  
z nich sąd zastosował areszt, drugi 
poddany został dozorowi. 

Stracił prawo jazdy
Funkcjonariusze policji poin-

formowani o nagminnym przekra-
czaniu prędkości w miejscowości 
Janowica, zaplanowali tam dodat-
kowe patrole ruchu drogowego.  
22 maja na policyjny radar wpadł 
kierujący samochodem marki 
BMW, 23-letni mieszkaniec gm. 
Cyców. W terenie zabudowanym, 
przy ograniczeniu do 40 km/h, na 
liczniku miał 105 km/h.

Policjanci zatrzymali męż-
czyźnie prawo jazdy za pokwito-
waniem. Dodatkowo za popełnione 
wykroczenie 23-latek został uka-
rany wysokim mandatem karnym  
i 10 punktami karnymi. Tego same-
go dnia w Janowicy za przekracza-
nie prędkości mandatami zostało 
ukaranych 3 innych kierowców.
Pożar w Stoczku

Drewniany budynek gospodar-
czy, kryty papą spalił się w miejsco-
wości Stoczek w gm. Spiczyn. Do 
pożaru pojechał zastęp ratowniczo-
gaśniczy z KP PSP w Łęcznej oraz 
jednostki OSP: Spiczyn, Stoczek,  
Januszówka oraz Jawidz. 

Na miejscu zdarzenia stwier-
dzono, że budynek był już w cało-
ści objęty ogniem, a jego konstruk-

cja częściowo zawalona. Strażacy 
musieli gasić resztki budynku i 
jednocześnie chronić pobliską mu-
rowaną stodołę. Po zlokalizowaniu 
pożaru przystąpiono do dogaszania 
pogorzeliska. Spaleniu uległ budy-
nek gospodarczy w całości oraz 
m.in. maszyna do chmielu i  skła-
dowane drewno opałowe. Akcja 
ratownicza trwała blisko 2 godz, 
wzięło w niej udział 5 zastępów 
straży pożarnej w sile 21 ratowni-
ków oraz policja.
Nietrzeźwy, bez uprawnień

Łęczyńscy policjanci w Cie-
chankach, gm. Puchaczów zatrzy-
mali do kontroli drogowej kierujące-
go cinquecento 35 – letniego miesz-
kańca gminy Milejów. Alkomat 
pokazał u niego ponad 2 promile. Po 
sprawdzeniu w policyjnych bazach 
danych okazało się, że mężczyzna 
nie posiada uprawnień do kierowa-
nia samochodem, a także do 2018 
roku obowiązuje go zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych. Dodatkowo kierujący nie 
posiadał również obowiązkowego 
ubezpieczenia OC pojazdu. Popeł-
nione przestępstwa zagrożone są 
karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Nie brali łapówek

Byli szefowie kopalni Bogdanka 
– Stanisław S., Zbigniew K. i Walde-
mar J., są już prawomocnie uniewin-
nieni od zarzutów przyjmowania ła-
pówek – mowa była o łącznie ponad 
2 mln zł, przy zawieraniu kontraktów 
na sprzęt i usługi w górnictwie od 
przedstawicieli firmy Voest-Alpine 
Technika Górnicza i Tunelowa. Sąd 
Okręgowy w Katowicach utrzymał 
w mocy wyrok sądu rejonowego, 
który w w listopadzie 2016 roku 
uniewinnił wszystkich oskarżonych 
w tej sprawie mężczyzn. Szerzej na 
e-pojezierze.pl.
Mandatowe żniwa

Na Lubelszczyźnie działają  
2 spośród 30 zainstalowanych  
w Polsce odcinkowych pomiarów 
prędkości. Oba systemy działają na 
DK 82 z Lublina do Włodawy. 

Na odcinku w Łuszczowie  
w 2016 r. zarejestrowano aż 1,3 tys. 

Wandale w spódnicy
Policjanci ustalili sprawców 

dewastacji aut zaparkowanych na 
ulicach Świdnika, do jakiego doszło 
18 maja na parkingach przy ul. Mo-
drzewiowej, Strumińskiego, Hry-
niewicza, Klonowej i Kalinowej. 

Sprawcami uszkodzenia 28 
pojazdów są dwie dziewczyny w 
wieku 12 i 13 lat oraz ich 14-letni 
kolega, mieszkańcy Świdnika i 
gm. Mełgiew. Straty oszacowa-
no na ponad 18 tys. zł. Sprawcy 
ostrym narzędziem porysowali 
powłoki lakiernicze oraz szyby w 
zaparkowanych autach. Na pojaz-
dach widniały również wgniecenia 
wskazujące, że ktoś po nich skakał. 
Sprawcy przyznali się i zajmie się 
nimi Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Mamy nadzieję, że Sąd zasądzi 
też odszkodowania dla pokrzywdzo-
nych właścicieli aut. Być może ko-
nieczność zapłacenia wysokich od-
szkodowań poprawi proces wycho-
wawczy rodziców i zadziała ostrze-
gawczo dla innych opiekunów.
Areszt dla oszusta

Na 3 miesiące został przez sąd 
aresztowany 39-latek z Lublina, któ-
ry wyłudził od mieszkanki powiatu 
świdnickiego pieniądze. Oszust 
obiecywał jej pomoc prawną dla 

syna mającego problemy z prawem. 
Sprawca działał przez kilka 

miesięcy na przełomie 2015-16 r.  
W zamian za obietnicę załatwienia 
pomocy prawnej i opłacenia adwo-
katów dla syna, mężczyzna wyłudził 
od 69-letniej mieszkanki powiatu 
świdnickiego prawie 15 tys. zł. Nie 
dość, że żadna z przekazanych kwot 
nie została wykorzystana na praw-
ników, to „uczynny pomocnik” po 
kilku miesiącach zażądał od kobie-
ty zwrotu pożyczek zaciągniętych 
rzekomo przez jej syna. Tym razem 
sprawcy chodziło o ponad 27 tys. 
złotych, a jako dowód zaciągnięcia 
pożyczek przedstawił pokrzywdzo-
nej podrobione umowy z podpisem 
jej syna. Zawiadomieni policjanci 
przeprowadzili postępowanie i za-
trzymali oszusta. Za czyny, których 
dopuścił się w warunkach recydy-
wy, zatrzymanemu grozi do 12 lat 
pozbawienia wolności.
Wypadek z udziałem motocyklisty

8 maja w Stryjnie Pierwszym 
doszło do wypadku. Kierujący mo-
tocyklem zderzył się z jadącym z 

naprzeciwka pojazdem marki Re-
nault. Około godz. 12:30 jadący 
samochodem 66-latek zatrzymał 
się, aby skręcić w lewo we wjazd 
do jednej z posesji. Wtedy doszło 
do zderzenia z jadącym od strony 
Krzczonowa motocyklistą. Kierują-
cy jednośladem 21-letni mieszkaniec 
gm. Rybczewice doznał obrażeń ciała  
i został przewieziony do szpitala. 
Kierowcy byli trzeźwi. Motocyklista 
na swoim koncie posiada 2 sądowe 
orzeczenia zakazujące prowadzenie 
pojazdów mechanicznych.
Śmierć w pożarze

W pożarze budynku zginął 59-
letni mężczyzna. Do zdarzenia do-
szło w gm. Piaski. Strażacy zgłosze-
nie o dymie wydobywającym się z 
jednego z opuszczonych budynków 
przy ul. Lubelskiej, przyjęli przed 
godz. 8. Na miejsce zostały wysła-
ne 4 zastępy, które przez blisko 2 
godz. walczyły z ogniem. W budyn-
ku znajdowali się dwaj mężczyźni. 
Jednego z nich udało się uratować. 
Prawdopodobną przyczyną pożaru 
było zaprószenie ognia.        opr nor

Polskie zasoby węgla ka-
miennego stanowią ponad po-
łowę zasobów stałych paliw 
kopalnych Europy. Szansą na 
ich lepsze wykorzystanie jest 
rozwój tzw. czystych technolo-
gii węglowych, obejmujących 
naziemne, czy też i podziemne 
zgazowanie węgla. 

Zaostrzenia w zakresie 
emisji gazów cieplarnianych 
powodują, że w krajach bazu-
jących na energetyce węglowej, 
takich jak Polska, duże nadzieje 
upatruje się w rozwoju w wę-
glowych elektrowni gazowo – 
parowych. Analizując światowe 
i krajowe rozwiązania praktycz-
ne, czy też pilotażowe w tym 
zakresie, bazujące na węglu, 
wyróżnić można dwie techno-
logie naziemnego zgazowania 
węgla, tzn. z zintegrowanym 
zgazowaniem węgla (IGCC – 
Intergrated Gasification Com-
bined Cycle) i z kotłem fluidal-
nym (PFBC – Pressurised Bed 
Combned Cycle). 

Zgazowanie węgla jest 
procesem technologicznym ma-
jącym na celu konwersję stałej 
substancji organicznej do gazu. 
Proces prowadzi się w genera-
torach gazu, w których węgiel, 
jako substancja zgazowywana 
poddawany jest chemicznej 
obróbce w obecności wysokiej 
temperatury i czynników zga-
zowujących, którymi mogą być 
powietrze, tlen, para wodna, 
dwutlenek węgla, wodór. W wy-
niku zgazowania powstaje gaz, 
którego głównymi składnikami 
są: wodór, tlenek i dwutlenek 
węgla oraz metan. W przypadku 
elektrowni typu PFBC wytwa-
rzana w kotle fluidalnym para 
wodna podawana jest na wej-

ście turbiny parowej, natomiast 
spaliny po ich odpyleniu na wej-
ście turbiny gazowej. Natomiast 
w przypadku elektrowni IGCC 
turbina gazowa napędzana jest 
spalanym gazem syntezowym, 
uzyskanym ze zgazowania wę-
gla, zaś turbina parowa parą 
otrzymaną w wyniku odzysku 
ciepła z gazów odlotowych  
z turbiny gazowej. 

Obecnie na świecie działa 
już około 300 instalacji, pozwa-
lających na proces zgazowania 
węgla, m.in. w Stanach Zjed-
noczonych znajduje się zakład 
Eastman, którego roczna pro-
dukcja to ok. 500 tys. ton, zaś 
w Chinach: Xianyang – 2 tys. 
ton na dobę, Zhongyuan Dahua 
– 1,5 tys. ton na dobę, Tianjin 
Soda – również 1,5 tys. ton na 
dobę, Guizhou Jinchi – 1 tys. 
ton na dobę oraz Guizhou Tian-
fu – 750 ton na dobę. Elektrow-
nie tego typu pracują też m.in. 
w Holandii, Japonii i Hiszpanii. 
Japończycy mają technologię 
zgazowania węgla i elektrownię 
ze sprawnością 48 proc. Następ-
na ma mieć sprawność nawet 
50 proc, co oznacza radykalną 
redukcję emisji CO2 w procesie 
zgazowania. 

Zainteresowanie tego typu 
elektrowniami znacząco wzro-
sło na świecie po katastrofie ją-
drowej w Fukushimie. Polska 
również oprócz planów rozwoju 
energetyki jądrowej, a przy tym 
posiadając duże zasoby węgla, 
intensyfikuje działania nad roz-
wojem węglowych elektrowni 
gazowo – parowych.  

W związku z zaostrzeniami 
przepisów w zakresie ochrony 
klimatu duże nadzieje wiąże się 
z technologią IGCC, która skła-

da się z czterech oddzielnych 
podprocesów:

separacji tlenu i azotu z •	
powietrza w tlenowni,

zgazowania paliwa - •	
węgla (z udziałem powietrza 
lub tlenu), Produktem ze zgazo-
wania węgla jest syngaz, który 
może być wykorzystywany do 
produkcji energii w układzie ga-
zowo-parowym. Syngaz może 
być wykorzystany również do 
produkcji produktów chemicz-
nych, jak metanol i wodór, może 
być wykorzystywany także w 
syntezie chemicznej.

oczyszczania gazu syn-•	
tezowego,

spalania gazu syntezo-•	
wego w turbinie gazowej.

Technologia IGCC umoż-
liwia stosunkowo łatwe usuwa-
nie dwutlenku węgla i pozwala 
na względnie niskim poziomie 
utrzymywać wpływ tego procesu 
na sprawność elektrowni. Nato-
miast duży problem i przeszkodę 
w stosowaniu technologii CCS 
(Carbon capture and storage) 
stanowi składowanie dwutlenku 
węgla.  

Wyniki badań oraz do-
świadczenia z funkcjonowania 
węglowych elektrowni gazowo 
– parowych (IGCC) wskazują na 
ich proekologiczność i ochronę 
klimatu. Emisja tlenków azotu, 
dwutlenku siarki i dwutlenku 
węgla spełnia wszelkie normy 
UE. Cechuje je wysoka spraw-
ność, niski poziom emisji zanie-
czyszczeń, około 50 proc. niższe 
zużycie wody w porównaniu do 
konwencjonalnych technologii, 
możliwość integracji z insta-
lacją CCS, a także stosowania 
szerokiej gamy węgli, nawet o 
dużej zawartości siarki i popio-

łu. Pewne ujemne strony to wy-
sokie nakłady inwestycyjne (na-
ziemne zgazowanie węgla jest 
mało opłacalne, ponieważ wy-
maga stworzenia rozbudowanej, 
kosztownej infrastruktury), zło-
żoność instalacji, stosunkowo 
niewielkie moce, wynikające  
z rozmiarów generatorów gazu, 
problemy ze składowaniem 
dwutlenku węgla, itp.  

Według opracowań polskich 
naukowców (AGH, GIG, insty-
tuty badawcze), a także stano-
wisk wyrażanych przez gremia 
rządowe możliwe jest w wysoko 
sprawnej instalacji zgazowania 
węgla, wytwarzanie produktów 
chemicznych (amoniaku i meta-
nolu), zaś kolejnym krokiem jest 
wykorzystanie gazu z procesu 
zgazowania węgla do wytwarza-
nia energii elektrycznej, w blo-
kach energetycznych o mocy np. 
500 MW.

Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski w wywiadzie pra-
sowym stwierdził, że zgazowa-
nie węgla to odważny krok ku 
przyszłości. Już po 2020 roku, 
powinien zostać zgazowany 
pierwszy mln ton węgla. Zda-
niem Ministra energii należy 
wypełniać normy środowiskowe, 
zobowiązania wynikające z poli-
tyki klimatyczno-energetycznej 
Unii Europejskiej. Gazyfikacja 
węgla może się okazać kluczo-
wym instrumentem dla ratowa-
nia naszego przemysłu.

Źródło:  TU Freiberg - Kra-
ftwerk Forschung – Siemens 
(2016); Ministerstwo Energii; 
www.energetyka24.com; www.
nettg.pl; Polityka energetyczna 
Polski do 2050 roku

Bronisław Jaworski 

Naziemne zgazowanie węgla - rozwiązanie pomostowe

wykroczeń, mimo że dozwolona 
prędkość wynosi tam 90 km/h. Ten 
OPP zapisał się rekordem ilości fo-
tografowanych pojazdów. W 3 tygo-
dnie zarejestrował 700 przypadków 
przekroczenia prędkości.

Podobnie jest w przypadku 
pomiaru prędkości na odc. Łęczna-
Turowola. Tutaj średnia prędkość 
przejazdu mierzona na odcinku 3,9 
km, nie może przekroczyć 70 km/h. 
Nic więc dziwnego, że system, któ-
ry został uruchomiony 20 grudnia 
2016 r, do końca roku zdążył zare-
jestrować 217 naruszeń dozwolonej 
prędkości jazdy – średnio prawie 20 
dziennie! W ciągu 3 mies. tego roku 
sfotografowano już 519 przekroczeń 
przeciętnej prędkości. I to pomimo 
wyraźnych znaków.

LW Bogdanka S.A. za-
twierdziła Strategię rozwoju 
kadr na lata 2017-2020. Za-
kłada ona m.in. zacieśnienie 
współpracy ze szkołami śred-
nimi o profilu techniczno – 
górniczym z okolic Bogdanki  
i kontynuację współpracy  
z najważniejszymi w branży gór-
niczej ośrodkami naukowymi  
w Polsce, w celu pozyskiwania 
do pracy w Bogdance najlep-
szych absolwentów ww. szkół.

W ramach współpracy  
z Zespołem Szkół Górniczych  
w Łęcznej oraz Zespołem Szkół 
w Ostrowie Lubelskim planowa-
ne są m.in. stypendia naukowe za 
najlepsze wyniki dla uczniów wy-
różniających się w przedmiotach 
technicznych. Zakłada się też re-
alizację programu „Przepustka do 
pracy w Lubelskim Węglu Bog-
danka S.A.”, którego celem jest 
wspieranie i rozwijanie idei sys-
tematycznej nauki wśród uczniów 
szkół uczęszczających do klas 
w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego, technik mechanik, 
technik elektryk oraz technik 
przeróbki kopalin stałych. Nagro-
dą dla najlepszych absolwentów, 
za ich systematyczną i wytrwałą 
naukę, będzie właśnie „Przepust-
ka do pracy…” w Bogdance.

Kolejnym elementem „Stra-
tegii” są podpisane wcześniej listy 
intencyjne zacieśniające współ-
pracę z Akademią Górniczo-Hut-
niczą im. Stanisława Staszica w 
Krakowie (AGH). Dotyczą one 
zatrudniania przez Bogdankę naj-
lepszych absolwentów studiów 
magisterskich specjalności Gór-
nictwo Podziemne na Wydziale 
Górnictwa i Geoinżynierii oraz 

praktyk górniczych w Spółce dla 
studentów czterech wydziałów 
AGH. Nie zapomina się również 
o obecnych pracownikach Spół ki 
- ważnym elementem strategii jest 
kontynuacja stosowania narzędzi 
motywacyjnych, a także rozwój 
kadry zarządzającej w oparciu o 
osoby obecnie zatrudnione. Pra-
cownicy z wieloletnim stażem, 
bazując na swoim doświadczeniu 
i specjalistycznej wiedzy, będą 
także odgrywać ważną rolę w 
rozwijaniu kompetencji nowo za-
trudnionych.

Jak podkreślił Krzysztof 
Szlaga, prezes Zarządu LW Bog-
danka S.A. – LW Bogdanka od 
wielu lat jest najnowocześniej-
szą kopalnią węgla kamiennego  
w Polsce. Tę pozycję zawdzięcza-
my m.in. wysokiej kulturze tech-
nicznej naszych pracowników, 
dzięki którym z sukcesem wdraża-
my i stosujemy najnowocześniej-
sze rozwiązania dostępne w świa-
towym górnictwie. Wprowadzenie 
nowej strategii rozwoju kadr na 
lata 2017-2020 to ważny krok w 
kierunku utrzymania najwyższe-
go poziomu kadr w Bogdance, 
poprzez dalszy rozwój zawodowy 
osób aktualnie zatrudnionych w 
Bogdance oraz sukcesywne po-
zyskiwanie młodych, utalentowa-
nych pracowników, w celu utrzy-
mania płynności przekazywania 
wiedzy i sukcesji kluczowych sta-
nowisk w Spółce. Bliska współpra-
ca ze szkołami średnimi w naszym 
regionie oraz z najważniejszymi 
ośrodkami w naszej branży to 
także nasz wkład w jak najlepsze 
przygotowanie kadr dla polskiego 
górnictwa podziemnego.

nor

Bogdanka z nową strategią

W sobotę 10 czerwca nad Wie-
przem, na terenie stanicy kajakowej 
w Wólce Rokickiej, odbędzie się 
zlot zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie „Ruch na rzecz uwalnia-
nia endorfin - Wolność Endorfinom” 
. Podczas Zlotu, który odbędzie się 
pod hasłem „Aktywne Działa-
nie - Uśmiechnięte Wakacje” będą 
zbierane pieniądze na pomoc pod-
opiecznym Placówki Opiekuńczo  
Wychowawczej w Kijanach. 

Celem akcji jest sfinansowa-
nie wakacyjnych wyjść do kina, 
wyjazdu do Aquaparku i krótkich 
wyjazdów po okolicy. 

Co będzie 10 czerwca w Wól-
ce Rokickiej? Cztery grupy - ka-
jakowa, biegowa, rowerowa oraz 
„nordicowa” - wyruszą tak by  
w jednym czasie dotrzeć do stani-
cy.  Gdy wszystkie grupy dotrą na 
miejsce, rozpocznie się wspólna 
zabawa. Zaczniemy od plenero-

wego maratonu zumby (instruk-
torzy znani z Festiwalu Fitnessu 
w Ludwinie). Będzie poczęstunek 
oraz szereg innych atrakcji, w tym 
zabawa przy muzyce i ognisku do 
białego rana. Wśród uczestników 
będą rozlosowane liczne nagrody. 

Szczegóły już wkrótce na pla-
katach i na stronie: www.facebook.
com/WolnoscEndorfinom/. 

10 czerwca w Wólce Rokickiej
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Fatalna wiadomość  dla kie-
rowców i pasażerów. W czerwcu 
przejazd z Łęcznej do Lublina 
drogą krajową 82 może się jesz-
cze wydłużyć. Szlaban na prze-
jeździe kolejowym będzie zamy-
kany na kilka minut, aż 57 razy 
w ciągu doby. 

Utrudnienia rozpoczną się 
już 11 czerwca i mają trwać blisko 
1,5 roku. Wszystko za sprawą re-
montów w innych częściach woje-
wództwa. Pociągi kursujące między 
Lublinem, a Warszawą będą kiero-
wane na objazd przez tory na ulicy 
Turystycznej. Już teraz przejazd 
pociągów powoduje korki, a awarie  
w czasie których rogatki opuszczone 
są na kilkanaście minut, nie są wcale 
rzadkością. 

Utrudnienia odczują turyści 
poruszający się trasą w kierunku 
Pojezierza, ale także wielu pracow-
ników poruszających się w kierun-
ku Lublina. Lubelski ratusz radzi, 
aby korzystać z obwodnicy Lubli-
na od Turki przez al. Spółdzielczo-

ści Pracy. Wszystkim kierowcom 
życzymy stalowych nerwów.

Przewidziany czas zamknięcia 
przejazdu: * 1.16 – 1.20 * 1.32 – 
1.36 * 2.05 – 2.09 * 3.02 – 3.06 
* 3.28 – 3.32 * 3.59 – 4.03 * 4.09 
– 4.13 * 4.28 – 4.32 * 5.12 – 5.16 
* 5.30 – 5.34 * 5.56 – 6.00 * 6.03 
– 6.07 * 6.54 – 6.58 * 7.11 – 7.15 
* 7.18 – 7.22 * 7.45 – 7.49 * 7.57 
– 8.01 * 8.41 – 8.45 * 9.06 – 9.10 
* 9.17 – 9.21 * 9.24 – 9.28 * 10.18 
– 10.22 * 10.23 – 10.27 * 11.06 – 
11.10 * 11.11 – 11.15 * 11.24 – 11.28 
* 11.29 – 11.33 * 12.23 – 12.27 * 
12.35 – 12.39 * 12.40 – 12.44 * 
13.39 – 13.43 * 13.55 – 13.59 * 
14.25 – 14.29 * 14.39 – 14.43 * 
14.48 – 14.52 * 15.16 – 15.20 * 
15.52 – 15.56 * 16.28 – 16.32 * 
16.45 – 16.49 * 16.52 – 16.56 * 
17.12 – 17.16 * 17.25 – 17.29 * 
17.28 – 17.32 * 18.19 – 18.23 * 
18.36 – 18.39 * 18.58 – 19.02 * 
19.05 – 19.09 * 19.12 – 19.16 * 
19.30 – 19.34 * 19.45 – 19.49 * 
20.31 – 20.35 * 20.54 – 20.58 * 
20.55 – 20.59 * 21.25 – 21.29 * 
22.22 – 22.26 * 22.33 – 22.37 * 
22.48 – 22.52.                            BB

Korki z Łęcznej do Lublina
w bardzo trudnych warunkach pod-
wodnych, przy praktycznie zerowej 
widoczności, silnych prądach, za-
wirowaniach podwodnych w nurcie 
i zakolach rzeki, szeregu skupisk 
naniesionych nurtem rzeki gałęzi 
oraz występującymi naturalnymi 
zatorami rzecznymi spowodowany-
mi powalonymi drzewami, tworzą-
cymi naturalne przeszkody na któ-
rych ciało mogłoby się zatrzymać.

W czynnościach poszukiwaw-
czych z 25 maja 2017 r. policjanci  
z Komisariatu Wodnego w Pozna-
niu wraz ze specjalistycznie prze-
szkolonymi psami do wyszukiwa-
nia zwłok na akwenach wodnych 
trzykrotnie w odstępach czasowych 
wskazali prawdopodobny obszar 
rzeki Wieprz w którym znajdują 
się zwłoki zamordowanego.

25 oraz 26 maja 2017 r. prze-

szukiwali rzekę w poszukiwania 
ciała funkcjonariusze zespołu nur-
ków z Samodzielnego Pododdzia-
łu Antyterrorystycznego Policji  
w Lublinie. 25 maja 2017 r. prze-
szukiwali rzekę funkcjonariusze 
zespołu nurków z PSP Lublin  
w Lublinie wyposażeni w sonar.

Poszukiwania wspierali znów 
wyspecjalizowani funkcjonariusze 
wraz ze specjalistycznym sprzętem 
z Grupy Wodno- Nurkowej z PSP 
Sokołów Podlaski wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem (sonar holowa-
ny). Grupa działała 26 maja 2017 r. 
w rejonie poszukiwań w celu konty-
nuacji czynności poszukiwawczych 
realizowanych przez Komendę Po-
wiatową Policji w Łęcznej. Wcze-
śniejsze działania grupy w dniu 20 
maja 2017 też nie doprowadziły do 
odnalezienia ciała. 

Grzegorz Kuczyński

Gdzie jest ciało M. Śliwińskiego?
dok. ze str. 1

na poziomie 17,8 proc., a w rynku 
węgla energetycznego dostarcza-
nego do energetyki zawodowej na 
poziomie 25,7 proc.

- Wyniki finansowe LW Bog-
danka osiągnięte po pierwszym 
kwartale tego roku oceniam jako do-
bre, biorąc pod uwagę utrzymujące 
się niskie ceny węgla – powiedział 
Krzysztof Szlaga, prezes Zarządu 
LW Bogdanka S.A. - Utrzymujemy 

Dobre wyniki Bogdanki
silną pozycję, z wysokimi udziałami 
rynkowymi i pozostajemy najbar-
dziej efektywną oraz najnowocze-
śniejszą kopalnią węgla kamiennego 
w Polsce. Zgodnie z przedstawioną 
w Strategii polityką dywidendową, 
pod koniec kwietnia jako Zarząd 
Bogdanki wydaliśmy też rekomen-
dację wypłaty dywidendy z zysku za 
2016 r. w wysokości 1 zł na akcję – 
dodał Krzysztof Szlaga.            

R. Nowosadzki

dok. ze str. 1

Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łęcznej przedstawiło nowy 
cennik usług dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Wzrost 
cen na szczęście nie jest bardzo 
duży i wyniesie 2 grosze za wodę  
i 1 grosz za ścieki. Jak twierdzi 
PGKiM rodzina zużywająca 10 
m3 wody zapłaci co miesiąc ra-
chunek większy o 33 grosze.

Według PGKiM nowe stawki 
zagwarantują pokrycie minimal-
nego poziomu kosztów bieżącego 
utrzymania ciągłości świadczenia 
usług przez PGKiM oraz przepro-
wadzenie niezbędnych inwestycji.

Po zmianach łączna cena wody 
i ścieków w gminie Łęczna będzie 
wynosiła 10,65 zł za m3. W porów-
naniu do innych miast ceny wody 

w Łęcznej wzrastają nieco wolniej 
niż u wielu sąsiadów. Pomimo 
tego łączna cena wody i ścieków 
w Łęcznej jest ciągle wyższa niż 
w Lublinie czy Lubartowie. Więcej 
od mieszkańców Łęcznej płacą na-
tomiast mieszkańcy Świdnika czy 
Kraśnika. Na ceny w  Łęcznej ma 
wpływ głównie wysoka cena za od-
prowadzanie ścieków, co jest spo-
wodowane błędami przy budowie 
oczyszczalni. Jej położenie powo-
duje konieczność pompowania ście-
ków na dużą wysokość, a znaczna 
część miasta ma kosztowny system 
kanalizacji podciśnieniowej.

W skali kraju Łęczna plasuje się 
na 417 miejscu, jeżeli chodzi o łącz-
ną cenę wody i ścieków, na 935 jed-
nostek publikujących swoje dane. 
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Wyższe ceny wody i ścieków

Mszą świętą za ojczyznę 
odprawioną 3 maja 2017 roku 
w kościele parafialnym pw. św. 
Józefa w Cycowie  i złożeniem 
kwiatów uczczono  kolejną 
rocznicę uchwalenia konstytucji 
3 maja. We mszy uczestniczyły 
poczty sztandarowe ochotni-
czych straży pożarnych, górni-
ków oraz poczet gminny.

Po mszy wszyscy uczestni-
cy przeszli pod pomnik ku czci 
pamięci bohaterów zwycięskiej 
bitwy Cycowskiej stoczonej z 

bolszewikami w dniu 16 sierpnia 
1920 roku. Wiesław Pikuła, wójt 
gminy, przypomniał historyczne 
aspekty uchwalenia Konstytucji 
3 Maja 1791 roku. 

Konstytucja ta była uchwalo-
na jako druga po amerykańskiej a 
jako pierwsza w Europie. Wpro-
wadzała w Polsce trójpodział 
władzy czyli sprawiedliwy ustrój 
państwa, który miał się opierać 
na trzech niezależnych od siebie 
władzach: ustawodawczej, wyko-
nawczej i sądowniczej.

Obchody Święta Konstytucji 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Cycowie i Dysku-
syjny Klub Książki działający 
przy GBP w Cycowie w dniu 
15 maja 2017 roku gościli na 
spotkaniu autorskim Barbarę 
Kosmowską autorkę książek 
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Spotkanie odbyło się w 
ramach programu realizowa-
nego we współpracy z Instytu-
tem Książki. 

Barbara Kosmowska - pisarka 
i poetka jest absolwentką poloni-
styki. Debiutowała jako licealistka 
w latach osiemdziesiątych, zdoby-
wała liczne nagrody w konkursach 

poetyckich. Jej pierwsza powieść 
„Głodna kotka” trafiła do księgarń 

w 2000 roku. Wydany później „Te-
ren prywatny” wygrał konkurs.  
„Dziennik polskiej Bridget Jones” 
zalazł się na liście bestsellerów 

gazety Rzeczypospolita. Kolejne 
książki to: „Gobelin” i „W górę 
rzeki” (2002), „Niebieski autobus” 
(2004), „Hermańce” (2008), utwo-
ry dla dzieci i młodzieży „Pusz-
ka” (2009), „Samotne.pl” (2011). 
Książki tej autorki poruszają tema-
ty aktualne dla współczesnej mło-
dzieży - okresy buntu, dorastania i 
problemów z rodzicami. 

W spotkaniu uczestniczyli: 
koordynator dyskusyjnego klubu 
książki z Wojewódzkiej Biblioteki 

Barbara Kosmowska w Cycowie
29 kwietnia 2017 roku od-

były się uroczystości z okazji 
Światowego Dnia Inwalidy. 
Spotkanie z tej okazji tradycyj-
nie rozpoczęło się mszą świętą 
w kościele Parafialnym pw. św. 
Józefa w Cycowie w intencji 
rencistów, emerytów i inwali-
dów. Dalsza część odbywała się 
w  miejscowej  hali sportowej 
Zespołu Szkół. 

Wśród zaproszonych go-
ści byli przedstawiciele po-

w i a t o w y c h 
i gminnych 
władz samo-
r z ą d o w y c h , 
i n s t y t u c j i 
kultury, ban-
ku, instytucji 
h a n d l o w y c h 
jak również 
d u c h o w i e ń -
stwo z pro-
boszczem tu-

tejszej parafii ks. Zbigniewem 
Szcześniakiem. Przy ciastku i 

herbatce emeryci uczestniczy-
li w części artystyczno-patro-
tycznej z okazji narodowego 
święta konstytucji, z polone-
zem przepięknie odtańczonym 
przez młodzież szkolną. Go-
ścinnie z częścią artystyczną 
wystąpił również zespół mu-
zyczny z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Janowicy. 

Zwyczajowo wręczono 
dyplomy uznania za pracę  
w  stowarzyszeniu, listy gra-
tulacyjne dla osób które ukoń-
czyły 80 i 90 lat (dla Leokadii 
Długosz z Cycowa oraz Zu-
zanny Bednarskiej z Głębo-
kiego, która pomimo 90 lat 
osobiście odebrała list gratu-
lacyjny). 

Na wniosek Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oddział rejonowy 
Cyców wręczono odznaczenia. 
Małą złotą odznakę za wspie-
ranie działalności stowarzysze-
nia otrzymały Anna Kobyłka  
i Jadwiga Mazurkiewicz - Bank 
Spółdzielczy Cyców. Dużą od-
znakę z nadaniem otrzymali: 
Wiesław Pikuła, wójt gminy 
Cyców oraz Zbigniew Rutkow-
ski - dyrektor Zespołu Szkół  
w Cycowie. 

Marta Kociuba

Mimo rozbiorów Polski pa-
mięć o drugiej w dziejach świata 
konstytucji narodowej przez kolej-
ne pokolenia pomagała podtrzymy-
wać polskie dążenie do niepodle-
głości. Złożeniem kwiatów czcimy 
pamięć tych wszystkich, którzy 
polegli w imię wolności i aby nasze 
pokolenie mogło żyć i pracować w 
wolnym kraju a młode pokolenie 
czerpało wzorce i pielęgnowało 
wartości patriotyczne. 

Zwieńczeniem uroczystości 3 
majowych był koncert pieśni pa-
triotycznych w Gminnym Domu 
Kultury.                       M. Kociuba

Publicznej im. H .Łopacińskiego 
w Lublinie, przedstawiciele sa-
morządu gminnego i powiato-
wego, dyrektorzy z ościennych 
bibliotek publicznych (Ludwina, 
Urszulina, Łęcznej), młodzież  

z Zespołu Szkół w  Cycowie.  
W trakcie spotkania pisarka barw-
nie opowiadała nie tylko o sobie, 
ale także o książkach i różnych 
sytuacjach życiowych, które stały 
się inspiracją dla jej opowiadań. 
Wspominała sytuacje, gdy jej ży-
cie osobiste było przez czytelni-
ków utożsamiane z życiem boha-
terek jej powieści. Na zakończenie 
można było nabyć książki Barbary 
Kosmowskiej i otrzymać osobistą 
dedykację pisarki.                   MK

Światowy Dzień Inwalidy

- Nasze projekty idą dalej, ma-
rzy nam się doprowadzenie do kon-
kretnej współpracy gospodarczej 
przedsiębiorców z naszego powiatu 
z firmami z Białorusi – dodaje staro-
sta łęczyński Roman Cholewa. - Nie 
mogę jeszcze mówić o szczegółach, 
ale nawiązane już kontakty wyglą-
dają obiecująco - mówi.

Najbardziej spektakularnym 
efektem współpracy może się oka-
zać odnowa dwóch zabytkowych 
dworków po obu stronach granicy. 

W Gruszówce (Hruszówce) na 
Białorusi jest zespół dworsko-par-
kowy z kaplicą grobową, mający 
duże znaczenie historyczne i kultu-
rowe dla polskiego społeczeństwa. 
Hruszówka od połowy XVII w. do 
1939 r nieprzerwanie pozostawała 
własnością polskiej rodziny Rey-
tanów. W Hruszówce 20 sierpnia 
1742 urodził się, a 8 września 1780 
zmarł – Tadeusz Rejtan. To on bę-
dąc w 1773 roku posłem woje-

wództwa nowogródzkiego na Sejm 
Rozbiorowy w Warszawie stawił 
bohaterski opór przeciw skonfede-
rowaniu Sejmu Rozbiorowego. Po-
stać Reytana zna każdy Polak, albo 
powinien znać, ze słynnego obrazu 
Matejki namalowanego w 1866 r. 
Do II wojny światowej właścicielką 
majątku była Alina z Hartinghów 
Reytanowa, wywieziona w 1939 
przez okupacyjne władze rosyjskie 
na Sybir, skąd zwolniona zmarła 
z wycieńczenia w 1945. Majątek 
w Gruszówce był przez wiele lat 

centrum kulturalnym rejonu la-
chowickiego. Gościli tu między 
innymi Julian Ursyn Niemcewicz, 
Napoleon Orda, Eliza Orzeszkowa, 
Jan Bułhak. 

Drugim zabytkiem jest za-
puszczony dworek w miejscowości 
Ciechanki, którego właścicielem 
jest gmina Puchaczów. Budyn-
ki dworskie pierwotnie otoczone 
były parkiem, a obecnie rośnie tam 
na wpół dziki las liściasty. Obiekt 
należał do rodziny Lachertów. To 
przy jego odbudowie po wojennych 
zniszczeniach, pierwsze szlify zdo-
bywał słynny polski architekt Boh-
dan Kazimierz Lachert. Ten wybit-
ny przedstawiciel nurtu moderni-
stycznego, w 1937 r z architektem 
Szanajcą otrzymał Grand Prix za 
Polski Pawilon Gospodarczy na 
Światowej Wystawie w Paryżu. Po 
wojnie związał się z Biurem Odbu-
dowy Stolicy, został też profesorem 
Politechniki Warszawskiej.

Teraz gmina Puchaczów 
wspólnie z władzami 
rejonu lachowickie-
go z Białorusi stara się  
o fundusze na odnowę 
zabytkowych dworków. 
Po remoncie mają stać się 
centrami współpracy kul-
turalnej i gospodarczej.

W tym celu 22 stycz-
nia 2016 r. gm. Pucha-
czów nawiązała oficjalną 
współpracę z władzami 

rejonu lachowickiego. Porozumienie 
ma m.in. na celu wspólną realizację 
projektów w ramach dostępnych 
programów finansowanych z fundu-
szy Unii Europejskiej. Efektem tej 
współpracy jest projekt renowacji 
dwóch dworków, złożony w grud-
niu ubiegłego roku do Programu 
Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Ukraina-Białoruś 2014-2020. 
Wcześniej o wsparcie pomysłu gmi-
na Puchaczów zwróciła się do wice-
premiera Piotra Glińskiego.

R. Nowosadzki

Z pożytkiem dla obu partnerów
dok. ze str. 1
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Włoski ortopeda operował w Łęcznej 

Oficjalnie przebudowa 
pl. Litewskiego zakończyła się  
w  kwietniu 2017 r. Nie oznacza 
to jednak, że w pierwsze dni maja 
mogliśmy przespacerować się po 
odnowionym placu. Najwcześniej 
będzie to możliwe pod koniec lip-
ca. Wszystko głównie z powodu 
rozmaitych procedur odbioru ro-
bót, a także zmian dodatkowych.

Urząd Miasta ma 54 dni na 
odbiory wszystkich nowych ele-
mentów placu. W tym czasie bę-
dzie badana np. jakość alejek czy 
ławek, odebrać trzeba będzie fon-
tannę. Po zakończeniu odbiorów  
plac zgłoszony zostanie do nad-
zoru budowlanego i po 21 dniach, 
jeśli nadzór nie zgłosi sprzeciwu, 
będziemy mogli go użytkować.

Najciekawszym i najdroż-
szym jego elementem będzie lu-
belska fontanna, która wg koszto-

rysu kosztuje bagatela ... 20 mln 
zł (przebudowa całego pl. Litew-
skiego – 48,8 mln zł). Dlaczego 
tak drogo? Bo to podobno najno-
wocześniejsza fontanna w kraju, 
która będzie nie tylko tryskać wodą  
o zmiennym wyglądzie, co zapew-
nia kilkaset dysz, w tym wiele ru-
chomych, sterowanych przez kom-
puter i liczne sprężarki. Fontanna  
w projekcie nazywa się „zespo-
łem multimedialnych fontann”  
i pozwala tworzyć również pod-
świetlane wodne obrazy. Nowa 
fontanna ma kształt liścia. Niecka 

jest podzielona groblą o szeroko-
ści pięciu metrów. Niektórzy mogli 
już obserwować próbkę możliwo-
ści podczas prób, które odbyły się  
w kwietniu. 

W czasie odbiorów inwesto-
ra i prac nadzoru budowlanego 
powinny być rozwiązane jeszcze 
dwa inne problemy.

Jednym z nich jest sprawa 
„baobabu”. Wniosek o wycinkę za-
twierdził konserwator, drzewo wy-
cięto, ale trzeba jeszcze sprowadzić 
nowe, już podrośnięte. Ostatecznie 
będzie to topola czarna. Ma to być 
kilkudziesięcioletni okaz, specjalnie 
przygotowywany do przesadzenia, 
którego pień na wysokości metra 
nad ziemią musi mieć 20 cm obwo-
du pnia. Wszystko trochę potrwa.

Ważną sprawą jest też wymia-
na pomnika Nieznanego Żołnierza 
– który nie będzie już upamiętniać 

głównie czynów zbrojnych „forma-
cji związanych z władzą komuni-
styczną”, co kontestuje wojewoda i 
część kombatantów. Nowy pomnik 
ma nawiązywać do tego z okresu 
II RP. Obecny fundament będzie 
przykryty płytami z piaskowca,  
a na środku będzie zasadnicza płyta  
z orłem według wzoru z 1919 r.

*  *  * 
Pierwotnie plac Litewski, który 

powstał w latach 20. XIX w, służyć 
miał urządzaniu parad wojskowych. 
Od tego przeznaczenia pochodzi 
dawna nazwa – plac Musztry.  

Do 1818 r. teren, na którym 
znajduje się plac Litewski, wyko-
rzystywany był jako skład słomy. W 
1819 roku przystąpiono do rozbiórki 
szpitala i kościoła bonifratrów, a w 
1823 r. Jan Stompf dokonał gruntow-
nej przebudowy placu. Na jego części 
urządzono skwer, gdzie na ziemnym 
wzniesieniu, stanął nowy pomnik 
Unii Lubelskiej. Według tradycji  
w tym miejscu obradowała  
w 1569 r. szlachta polska i litewska 
przed zawarciem związku obu kra-
jów. Zgodę na wystawienie pomnika 
uzyskał w 1826 r. u władz carskich 
ks. Stanisław Staszic. Klasycystycz-
ną płaskorzeźbę przedstawiającą 
Polskę i Litwę zaprojektował Paweł 
Maliński. 

Później, w latach 1873–1876, 
na placu, w miejscu obecnej fon-
tanny, władze carskie nakazały 
wystawić cerkiew pw. Podwyż-
szenia św. Krzyża. Po zajęciu Lu-
blina przez Austriaków cerkiew 
zaadaptowano na kościół garnizo-
nowy, a budynki wokół placu stały 
się siedzibą władz Generalnego 
Gubernatorstwa. W roku 1916,  
w ramach upamiętnienia 125. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 maja, na placu umieszczono 
kamień z adnotacją o uroczysto-
ściach.

W 1925 r. sobór prawosławny, 
obcy architektonicznie, został roze-
brany. W czasach okupacji nazwę 
placu zmieniono na „Adolf Hitler-
Platz”, a po II wojnie światowej 
powrócono do nazwy „plac Litew-
ski”. W 1945 r. zbudowano Pomnik 
Wdzięczności Armii Radzieckiej. 
Pomnik został zdemontowany  
w latach 90. XX w. W latach 50. 
XX w., po śmierci Stalina, plac 
nosił nazwę „plac Józefa Stalina”.  
W 1981 wzniesiono pomnik upa-
miętniający 190. rocznicę Konsty-
tucji 3 maja, a w 1974 wmurowano 
płytę Nieznanego Żołnierza. Obok 
płyty, 10 listopada 2001 r. odsłonię-
to pomnik marszałka Piłsudskiego.

W lipcu 2010 ogłoszono kon-
kurs na rewitalizację placu Litew-
skiego.

Ryszard Nowosadzki

Plac Litewski wypiękniał
Zespół Nipper z Łęcznej 

zaprezentował teledysk do 
swojego trzeciego utworu „Usta”. 

Czy refren „Twoje usta 
tak mocno czerwone, do granic 
rozpalone, ja przez nie cały 
płonę...” otworzy drzwi do list 
przebojów?

W marcu zespól 
świętował milion wyświetleń 
pierwszego kawałka „Ona 
je pierogi”. W międzyczasie 
nabrał doświadczenia, obycia 
na koncertach klubowych  
i scenicznych. Zespół tworzą 
Ireneusz Kamiński oraz Krystian 
Świeca.                                    BB

Samochodem łatwiej niż rowerem
dok. ze str. 1

Nowy klip Nippera

wydajnie” korzystali z kupio-
nych dla nich jednośladów –  
w ciągu całego roku odbyli aż 
10 (dziesięć) rowerowych patro-
li. Skandal wyszedł na jaw przy 
okazji sprawozdania szefowej 
miejskich strażników wygłoszo-
nego podczas sesji rady. 

 Od chwili powołania straży 
miejskiej konsekwentnie infor-

mujemy naszych czytelników  
o wątpliwych korzyściach dla mia-
sta wynikających z faktu istnienia 
straży miejskiej. Od lat mówi się 
o zbyt małej ilości patroli pie-
szych, teraz okazało się, że jazda 
na rowerach też im nie pasuje. Są 
na to za anemiczni? Skoro są tacy 
słabowici, to może odnajdą się  
w mniej obciążającej pracy. Nikt 
nikogo siłą w służbie obywatelom 

nie trzyma. Naj-
lepiej jednak, 
gdyby władze 
Łęcznej przesta-
ły utrzymywać 
tą mało przy-
datną formację, 
co podatników 
kosztuje i to 
sporo.
R. Nowosadzki    

Górnik Łęczna (drużyna 
żeńska) – W ostatnią sobotę maja 
piłkarki Górnika Łęczna zakoń-
czyły kolejny sezon o mistrzo-
stwo ekstraligi kobiet. Ostatnim 
akcentem ligowego sezonu był 
wyjazdowy mecz z mistrzem kra-
ju Medykiem Konin. Był to mecz 
tylko o prestiż bo już wcześniej 
było wiadomo, że zespół z Ko-
nina obronił tytuł mistrzowski 
zaś łęcznianki wicemistrzowski. 
Przyjezdne prowadziły  po golu 
Emilii Zdunek. Jednak w drugiej 
połowie meczu mistrz pokazał 
klasę zdobywając dwie bramki i 
ostatecznie zwyciężając 2:1. Na 
koniec sezonu w tabeli Medyk 
wyprzedził Górnika o dziewięć 
punktów. Pozostałe zespoły wy-
stępujące w ekstralidze pozostały 
daleko z tyłu za mistrzem i wice-
mistrzem. Można powiedzieć, że 
koninianki i łęcznianki nie miały 
równorzędnych przeciwników 
poza meczami między sobą. Prze-
waga po ostatnim meczu sezonu 
górniczek nad trzecim w tabeli 
AZS PWSZ Wałbrzych wyniosła 
aż 23 punkty. Najlepszym strzel-
cem ekstraligi została Ewelina 
Kamczyk. W zielono-czarnej ko-
szulce pokonywała bramkarki 
przeciwniczek dwadzieścia dzie-
więć razy.

Górnik II Łęczna – W trzy-
dziestej kolejce o mistrzostwo 
IV ligi grupa lubelska, drużyna 
wygrała na własnym boisku 3:1 
z Kłosem Chełm. Po tym meczu 
górnicy zajmowali  w tabeli dru-
gie miejsce, tracąc do lidera Cheł-
mianki Chełm osiem punktów. Do 
końca sezonu pozostało cztery 
kolejki. Pojedynek lidera tabeli 
pewnie zmierzającego do trzeciej 
ligi z obecnym wiceliderem tabeli 

rozegrany zostanie w Łęcznej 10 
czerwca o godzinie 17.

Tur Milejów – Wysokiej 
porażki bo aż 2:6 doznali milejo-
wianie  w ramach 27 kolejki o Mi-
strzostwo Klasy okręgowej grupa 
Lublin. Z dorobkiem 32 punktów 
Tur plasuje się na jedenastym 
miejscu w tabeli. Do końca sezo-
nu pozostało trzy kolejki. W naj-
bliższej zespół z Milejowa czeka 
arcytrudne zadanie. Bowiem w 
Milejowie nasz zespół podejmie 
lidera tabeli MKS Ryki.

Błękit Cyców – W 24 serii 
gier o Mistrzostwo Klasy A grupa 
Lublin III cycowianie zwyciężyli 
3:2 na własnym boisku GKS Niedź-
wiada. Obecnie  w tabeli plasują się 
na ósmym miejscu. Do końca sezo-
nu pozostało dwie kolejki.

Ludwiniak Ludwin – Drugi 
z naszych przedstawicieli w Kla-
sie A grupa Lublin III nie roze-
grał swojego meczu w ramach 24 
kolejki spotkań. Bowiem piłkarze 
przeciwnika, gospodarza spotkania 
Mili Turka nie posiadali ważnych 
kart zdrowia. W poprzedniej kolej-
ce ludwinianie nie sprostali zespo-
łowi Oleśni Oleśniki przegrywając 
na własnym stadionie 1:2. Zespół 
gości to wicelider tabeli. Ludwi-
niak mając jeden mecz rozegrany 
mniej niż pozostałe zespoły zajmu-
je w tabeli 6. miejsce.

Mariusz Łagodziński

Sprzedam działkę budowlaną 28 
ar, wszystkie media, Łuszczów 
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrak-
cyjna cena! Tel. 693 374 582.
Sprzedam działkę rekreacyj-
no-budowlaną we wsi Brzeziny. 
Droga Łęczna-Cyców. Wszystkie 
media. Tel. 887 674 262
Sprzedam działki budowlane: ul. 
Sportowa od 10 do 20ar. Cena 15 
tys. zł za ar. Działka usługowa, ul. 
Cegielniana, 40 ar. Cena 13 tys. zł 
za ar, budowlana, 40 ar. Cena 12 
tys. zł za ar. Tel. 883 727 913
Sprzedam mieszkanie o pow. 30 
m kw. I piętro na ul. Rynek III w 
Łęcznej. Tel. kontaktowy - 515 
155 322, 503 124 995
Sprzedam działkę budowlaną 28ar, 
wszystkie media, Łuszczów Kolo-
nia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna 
cena! Tel. 693 374 582.

Ogłoszenie firmowe
Wynajmę lokal o łącznej 
pow. 143 m2, parter, przy ul. 
Obrońców Pokoju 9, Łęczna. 
W lokalu wydzielonych jest kilka 
pomieszczeń oraz dwie toalety. 
Lokal wolny od zaraz. Więcej in-
formacji pod nr tel: 601 235 960. 

Sprzedam lub wynajmę lokal 
usługowo-handlowy, 44m2 + piw-
nica (pomieszczenie magazynowe 
- 38m2), Łęczna, ul. Wrzosowa 1. 
Cena do uzgodnienia. 
Tel. 606 14 67 95

ogłoszenia drobne

Piłkarski raport

Światowej sławy lekarz orto-
peda dr Alessandro Lelli przyjął 
zaproszenie Polskiego Towarzy-
stwa Ortopedycznego i Trauma-
tycznego – Zarządu Oddziału Lu-
belskiego oraz Szpitala w Łęcznej 
i przyjechał, by wykonać operację 
kolana u kilku pacjentów. 

Asystowali mu lekarze z Od-
działu Urazowo- Ortopedycznego 
SPZOZ w Łęcznej. Szkolenie za-
planowano na 4 i 5 maja br. Obraz z 
sali operacyjnej transmitowany był 
na salę konferencyjną, gdzie prze-
bieg zabiegów mogli obejrzeć leka-
rze biorący udział w szkoleniu.

- Zabiegi artroskopowe, wy-
konujemy od początku powstania 
naszego oddziału, ale zawsze war-
to wymieniać się doświadczenia-
mi, uczyć się i podpatrywać szcze-

gólnie takie autorytety jak doktor 
Alessandro Lelli – mówi Andrzej 
Jurkiewicz, lekarz koordynujący 
Oddział Urazowo–Ortopedyczny.

Zespół lekarzy, w którym tym 
razem liderem był doktor Lelli 
wykonywał zabieg rekonstrukcji 
więzadła krzyżowego przedniego  
u pacjentów po urazach sporto-
wych, których średnia wieku to 
20-30 lat. Po tym zabiegu mają oni 
szansę odzyskać pełną spraw-
ność kolan.

Alessandro Lelli, lekarz 
ortopeda z Bolonii, specjalista 
od artroskopii i rekonstrukcji 
kolan, ma na swoim koncie 
ponad 35 tysięcy operacji, 
w tym ok. 2 tysięcy rekon-
strukcji wiązadła krzyżowe-
go przedniego. Współpracuje  

z wieloma drużynami koszykarskimi  
i sportowcami, którym wykonuje 
operacje kolan. A. Lelli związany 
jest m.in. z Włoskim Towarzystwem 
Ortopedii i Traumatologii, Europej-
skim Towarzystwem Traumatologii 
Sportowej i Chirurgii Kolna, Ame-
rykańską Akademią Ortopedyczną, 
jest honorowym członkiem Wene-
zuelskiego Towarzystwa Ortopedii 
i Traumatologii.


