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Upaństwowienie
PZL-Świdnik?
Rząd PiS zapowiedział repolonizację wielu gałęzi polskiej
gospodarki, w tym przemysłu
zbrojeniowego.
Jak donosi Gazeta Prawna,
w ramach tego zamysłu, resort
obrony zastanawia się nad przejęciem części udziałów w PZLŚwidnik. Według gazety przedstawiciele ministerstwa mieli już
nawet rozmawiać w tej sprawie
z przedstawicielami fabryki i jej
właściciela, włoską grupą Leonardo. Przejęcie miałoby się odbyć
za pomocą wymiany akcji – Skarb
Państwa miałby przejąć część
akcji PZL, a zakład zostałby wtedy włączony do Polskiej Grupy
Zbrojeniowej. W zamian Włosi

mieliby objąć część udziałów
w polskim przemyśle obronnym.
Rewelacji tych nie potwierdzają przedstawiciele PZL. - Nie
ma planów „nacjonalizacji” firmy
– powiedział Krzysztof Krystowski wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL-Świdnik. Nie komentujemy doniesień
na temat tzw. „nacjonalizacji”
PZL-Świdnik. Natomiast samo
słowo nacjonalizacja wprowadza
w błąd. Takich planów z pewnością nie ma.
Odkryciom gazety zaprzeczyli też w MON i Polskiej Grupie Zbrojeniowej. – Spotkanie sekretarza stanu w resorcie obrony
dok. na str. 3

Inwalida też człowiek!
Ten przewrotny tytuł ma
służyć jednemu – zwróceniu
uwagi na problemy osób, którym najczęściej nie ze swojej
winy trudniej żyć niż pełnosprawnym. Przypomniał nam
o tym nasz Czytelnik, który
napisał list do redakcji i na
jego poparcie przysłał kilkadziesiąt zdjęć.
Chodzi o sprawę, która już
kilkanaście miesięcy temu wydawała się załatwiona. W 2014
roku podniesiono do 500 zł kary
za parkowanie samochodu na

miejscu przeznaczonym dla inwalidy, trochę później określono jeszcze kary dla osób używających nielegalnych identyfikatorów. Wydawało się, że problem, przez surowość kar, został
rozwiązany. Jak dowodzi nasz
Czytelnik niestety na pewno nie
w Łęcznej.
- W Łęcznej zauważyłem
pewne zjawisko wśród kierowców. Mam na myśli parkowanie
samochodów na miejscach dla
niepełnosprawnych przez osoby,
dok. na str. 3
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Chcą się leczyć w Lublinie Nad jeziorami wieje nudą
Coraz więcej obcokrajowców decyduje się na leczenie
w naszym województwie, wynika
z danych Klastra Lubelska Medycyna. Z usług medycznych na Lubelszczyźnie dosyć często korzystają Polacy, na co dzień pracujący w Wielkiej Brytanii czy krajach
skandynawskich. Niejako za nimi
do naszych lekarzy coraz częściej
trafiają też Szwedzi, Norwegowie, Holendrzy czy Brytyjczycy,
którzy przekonali się zwłaszcza
do naszych stomatologów. Liczba pacjentów ze Szwecji wzrosła
od czasu uruchomienia lotów ze
Świdnika do Sztokholmu.
Popularnością cieszą się
jednak nie tylko dentyści. Wielu
zagranicznych pacjentów przyjeżdża z poważnymi proble-

mami zdrowotnymi i leczy się
u lekarzy specjalistów z kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, a nawet onkologii. Na
Lubelszczyznę trafiają nie tylko
pacjenci z państw europejskich,
ale również z Arabii Saudyjskiej,
Kuwejtu czy Nigerii. Chwalą sobie fachowość naszych lekarzy
i co by nie mówić sporo niższe
ceny usług medycznych. Z kolei liczna grupa pacjentów zza
wschodniej granicy, m.in. z Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu
podkreśla wysoką jakość usług
i dobre podejście do pacjentów.
Zagraniczni pacjenci na razie
przyjeżdżają indywidualnie. Wkrótce ma się to zmienić. Podmioty
z Klastra Lubelska Medycyna pradok. na str. 3

Pomiędzy osiedlami Bobrowniki i Niepodległości powstanie skwer łączący wypoczynek z aktywnością sportową.
Każdy ma tam znaleźć miejsce
dla siebie.
Propozycję zagospodarowania terenu, w porozumieniu z ratuszem, już rok temu opracowali
uczniowie Zespołu Szkół im.
Króla Kazimierza w Łęcznej. Ich

koncepcje są pomocne w przygotowywaniu dokumentacji technicznej. Pomysł budowy skweru
poparły Rady Osiedli Bobrowniki
i Niepodległości, które na ten cel
przeznaczyły 120 tysięcy złotych
z budżetu obywatelskiego, resztę
dołożyło miasto. Dzięki temu w
tym roku powstaną tam chodniki
i alejki.
dok. na str. 3

Będzie nowy skwer

Na przełomie XX i XXI wieku większość gmin powiatu łęczyńskiego wpisała w swoje plany rozwojowe turystykę. Zgodnie z nimi
gminy miały stać się ważnymi miejscami na ogólnopolskiej mapie
turystycznej, a sama Łęczna bramą do tego turystycznego raju. Dzisiaj, po kilkunastu latach „realizacji” planów trudno nawet największemu optymiście zobaczyć w Pojezierzu Łęczyńskim turystyczną
Mekkę, a szumna brama nie może się pochwalić nawet wybudowaniem chociażby fundamentów.
dok. na str. 3

Lubelski Lipiec ‘80
17 lipca odbyły się obchody 36. rocznicy wydarzeń
Lubelskiego Lipca ‘80. Rozpoczęły się złożeniem kwiatów
pod tablicą pamiątkową na
Dworcu Głównym PKP.
Następnie na terenie dawnej lokomotywowni odprawiono
mszę, której przewodniczył biskup senior Ryszard Karpiński.
Po nabożeństwie w trakcie przemówień uczestnicy przypominali,
że to Lubelski Lipiec rozpoczął
falę protestów w całym kraju.
Po uroczystościach na dworcu
obchody przeniosły się na tereny
zielone Areny Lublin, gdzie odbył
się festyn rodzinny.
W obchodach wzięli udział
m.in. wicemarszałek Sejmu R. Ter-

lecki, wiceministrowie: P. Stomma,
J. Kwieciński, K. Michałkiewicz,
parlamentarzyści, samorządowcy
i przedstawiciele organizacji
związkowych.
– Dla nas lubelskie strajki
to ogromne emocje, które tkwią
dok. na str. 3
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LUBLIN
Beztroski handlarz
O ogromnym pechu może
mówić 26-letni mieszkaniec Lublina, który 15 lipca w nocy wpadł
w ręce lubelskich wywiadowców.
Mężczyzna podszedł do policjantów z pytaniem czy chcą kupić
narkotyki. Trochę się zdziwił, kiedy zamiast pieniędzy za „ działkę”
zobaczył policyjne legitymacje.
Mężczyzna został wylegitymowany, jak się okazało to 26 letni
mieszkaniec Lublina. Został zatrzymany do wyjaśnienia. Podczas
przeszukania samochodu policjanci zabezpieczyli trzy woreczki
z zawartością białego proszku. Po
sprawdzeniu narkotestem okazało
się, że była to amfetamina. W jego
mieszkaniu odnaleziono także
wagę elektroniczną. 26-latek trafił
do policyjnego aresztu. Nie jest
to jego pierwszy konflikt z prawem. Wcześniej odpowiadał już
za przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowi.
Plantacja konopi
Nielegalną plantację konopi
indyjskich zlikwidowali lubelscy
policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Należącą do 31-latka uprawę
funkcjonariusze namierzyli na
terenie posesji jego ojca w gm.
Wólka. Łącznie zabezpieczyli 1,7
kg suszu marihuany oraz 40 krzaków konopi indyjskich. Na miejscu policjanci w mieszczącym się
z tyłu posesji budynku gospodarczym zastali 57-letniego gospodarza. Wewnątrz znajdowała się
profesjonalna uprawa konopi indyjskich. Budynek był przystosowany do tego typu uprawy, wyposażony w specjalne lampy i wentylatory. Na sznurkach suszyły się
już ścięte krzaki nielegalnej rośliny, zaś w ziemi rosło kilkadziesiąt dorodnych okazów. 57-latek
właśnie zdejmował wysuszone

ZDARZEŃ

rośliny. Nie zdążył dokończyć
swojego zadania, przeszkodzili mu w tym policjanci. Równie
zaskoczony był w wkrótce jego
31-letni syn, który chwilę później
prosto z Lublina przyjechał na
swoją plantację. 31-latek notowany był wcześniej w policyjnych
kartotekach. Wkrótce odpowie z
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie i uprawę
znacznej ilości narkotyków. Za to
przestępstwo grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
Kierowca złapał złodzieja
Za kradzież rozbójniczą
odpowie 31-latek, który 5 lipca
ok. godz. 17 ukradł podczas jazdy autobusem bilety i służbowy
telefon jednemu z kierowców
miejskiej komunikacji. Kierowca
stwierdził kradzież gdy złodzieja
już nie było w pojeździe. Kiedy
wracał do centrum w rejonie ul.
Turystycznej rozpoznał sprawcę
idącego chodnikiem. Zatrzymał
autobus i na ulicy obezwładnił
zuchwałego złodzieja. Mężczyzna
był nietrzeźwy, policjanci znaleźli
skradziony telefon, a sprawcę doprowadzili na VI komisariat. 31latek był już wcześniej notowany
w policyjnych kartotekach. Niebawem odpowie za kradzież rozbójniczą w warunkach recydywy.
ŁĘCZNA
Wypadek w Barkach
18 lipca po godz. 16.00 w
miejscowości Barki gm. Cyców
doszło do wypadku drogowego.
Kierujący oplem podczas manewru omijania stojącego na poboczu
pojazdu marki Citroen, najechał
na tył tego auta, a następnie prawdopodobnie w kierującego, który
znajdował się poza pojazdem.
Kierujący Citroenem 34-letni
mieszkaniec gm. Wierzbica z obrażeniami ciała trafił do szpitala w
Łęcznej po czym został przewieziony do szpitala w Lublinie. Kie-

rujący Oplem 46–letni mieszkaniec gm. Cyców trzeźwy. Z kolei
od 34–latka została pobrana krew
do badań.
Potrąceni na drodze
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego do którego doszło 16 lipca przed godz. 20.00 w Janowicy
gm. Cyców. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że 58–letni mieszkaniec
Parczewa, kierujący pojazdem
marki Opel potrącił stojących na
poboczu jezdni dwóch mężczyzn
w wieku 31 i 37 lat mieszkańców gm. Cyców oraz uderzył w
zaparkowany obok nich motorower. Mężczyźni trafili do szpitala
w Łęcznej. Byli pijani, 31–latek
miał ponad 2,3 promila alkoholu
w organizmie z kolei jego starszy
kompan ponad 2,6 promila. Kierujący autem był trzeźwy. Policjanci
zatrzymali mu prawo jazdy.
Pożar stodoły
12 lipca br. o godz. 00.40
strażacy w Łęcznej przyjęli zgłoszenie o pożarze stodoły w m.
Ostrówek Kolonia gm. Milejów.
Na akcję wyjechało pięć zastępów
straży pożarnej: zastęp z KP PSP
w Łęcznej oraz cztery zastępy
OSP: Milejów, Łańcuchów, Ostrówek oraz Puchaczów. Na miejscu
stwierdzono, że drewniany budynek stodoły w całości objęty jest
pożarem. Pożar zlokalizowano i
ugaszono, Składowane wewnątrz
budynku siano, słomę oraz zboże przerzucono i przelano wodą.
Akcja ratownicza trwała ponad 5
godz., wzięło w niej udział 21 ratowników.
Wypadek w Ludwinie
11 lipca doszło w gm. Ludwin
do wypadku - kierujący nissanem
potrącił 12–letnią rowerzystkę.
Dziecko trafiło do szpitala, ale
po przeprowadzonych badaniach
zostało zwolnione do domu. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Do
zdarzenia doszło po godz. 15.00
w miejscowości Ludwin Kolonia.

Republika Południowej Afryki
nie obejdzie się bez węgla kamiennego
Południowa Afryka jest
bardzo zasobna w bogactwa
mineralne. Jest jednym z największych światowych producentów złota, platyny, rud
chromu, wanadu i manganu.
Pięć podstawowych surowców mineralnych tego
kraju (platyna, złoto, węgiel
kamienny, ferrochromy oraz
ruda żelaza) przynoszą jednak
w dalszym ciągu prawie 40
proc. wpływów eksportowych.
Pod względem wydobycia innych surowców mineralnych,
np. w wydobyciu diamentów
zajmuje 5 miejsce w świecie,
uranu – 9, węgla – 7, niklu – 10,
żelaza – 8. Pięć podstawowych
surowców mineralnych RPA
(platyna, złoto, węgiel kamienny, diamenty oraz ruda żelaza)
przynosi krajowi około 30 proc.
wpływów eksportowych.
Jeszcze przez dziesiątki lat
największa afrykańska gospodarka nie obejdzie się bez węgla
kamiennego. Zapotrzebowanie
na węgiel w RPA czyli Republice Południowej Afryki wciąż
jest na stabilnym poziomie.
W 2013 roku węgiel odpowiadał za 72 proc. energii pierwotnej, rok wcześniej za 69 proc.
Natomiast w 2015 roku za
około 70 proc. energii. Co ciekawe, w produkcji energii elektrycznej udział węgla wynosi
aż 90 proc. Firma Eskom, która

zaspokaja 95 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną
w całym kraju, nie potrafi sprostać popytowi z powodu opóźnień w budowie nowych elektrowni i przez awarie, które
coraz częściej unieruchamiają
wysłużone instalacje. Nadzieją na poprawę tej sytuacji jest
sfinalizowanie budowy elektrowni węglowych: Kusile

w 2017r. i Medupi w 2019r.
Firma Eskom zarządza również
11 kopalniami węgla kamiennego.
Na poniższym rysunku
przedstawiono rozmieszczenie
producentów energii elektrycznej w RPA.
Ekspert ds. energii z Johannesburga, Dave Collins
przewiduje, że węgiel, jako

Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że kierujący pojazdem
marki Nissan na skrzyżowaniu
dróg potrącił 12 – letnią rowerzystkę, która wykonywała manewr skrętu w lewo, sygnalizując
go ręką.
Młody dealer narkotyków
Zarzuty dotyczące wielokrotnego udzielania narkotyków osobom małoletnim oraz zarzut posiadania amfetaminy usłyszał 18
– letni mieszkaniec gm. Milejów.
Młody mężczyzna wpadł w ręce
łęczyńskich policjantów w środę
6 lipca, przed godz. 2.00 w nocy,
kiedy wspólnie ze znajomymi podróżował samochodem. Na jednej
z ulic w Łęcznej policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli,
kierujący jednak nie reagował na
sygnały i zaczął uciekać. Następnie porzucił pojazd na jednym z
łęczyńskich parkingów, a osoby
z nim podróżujące zaczęły uciekać pieszo. Policjanci zatrzymali
trzech pasażerów w wieku 18 – 20
lat, mieszkańców gm. Milejów.
Przy 18–letnim pasażerze mundurowi znaleźli 0,24 g amfetaminy.
W toku dalszych czynności okazało się, że udzielał on narkotyki osobom małoletnim. Łącznie
policjanci udowodnili mu, że od
ubiegłego roku kilkadziesiąt razy
udostępnił amfetaminę oraz marihuanę małoletnim. 7 lipca zostało
mu przedstawionych pięć zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, a następnie został
doprowadzony przed oblicze
prokuratora. Policjanci ustalili,
że autem kierował 17 – latek bez
uprawnień. Wkrótce i on za swoje
czyny odpowie przed sądem.
Fanatyk prędkości?
30-letni mieszkaniec gm. Urszulin wpadł w ręce łęczyńskiej
drogówki. W terenie zabudowanym, w m. Głębokie gm. Cyców,
przekroczył dozwoloną prędkość
o 37 km/h, nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a w czasie

jazdy rozmawiał przez telefon komórkowy. Ponadto okazało się, że
mężczyzna ma zatrzymane uprawnienia do kierowania w związku z
przekroczeniem dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h w terenie
zabudowanym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h
w obszarze zabudowanym, prawo
jazdy zostanie odebrane na 3 miesięczny okres, jeśli będą dalej jeździć kara będzie przedłużona do 6
miesięcy.
Wypadek w Podzamczu
W sobotę 2 lipca w miejscowości Podzamcze gm. Łęczna
kierujący pojazdem marki Nissan
na skrzyżowaniu dróg zjechał na
lewą stronę jezdni i zderzył się
czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki
Opel Astra, a następnie odbił się
od niego i uderzył w pojazd marki Chrysler. Kierujący nissnem
zbiegł z miejsca zdarzenia. Po kilkudziesięciu minutach został zatrzymany. Okazał się nim 31–letni
mieszkaniec Łęcznej. Miał 0,7
promila alkoholu w organizmie.
Trafił do policyjnego aresztu. Do
szpitali zostali przewiezieni podróżujący oplem - 32- letni kierujący, 28–letnia pasażerka oraz
6–miesięczne dziecko, mieszkańcy gm. Ludwin. 28–latka po
przeprowadzonych badaniach została zwolniona do domu. Z kolei
pojazdem marki Chrysler podróżował 49 – latek wraz z dwójką
dzieci w wieku 7 i 12 lat, mieszkańcy gm. Konopnica. Na szczęście nie odnieśli obrażeń.
ŚWIDNIK
Wylądował w rowie
Do groźnego zdarzenia doszło 13 lipca rano w miejscowości Dorohucza na drodze K-12.
27-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem marki Scania.
Ciężarówka zjechawszy na pobocze wylądowała w przydrożnym

rowie. Na szczęście nikomu nic
się nie stało. Skończyło się na
nerwach i uszkodzonym ładunku.
Kierowca był trzeźwy.
Okradli „szczęki”
Za kradzież z włamaniem odpowiedzą przed sądem dwaj mężczyźni, którzy okradli stoisko spożywcze na miejskim targowisku w
Świdniku. Sprawcy dostali się do
wnętrza tzw. „szczęki” po wybiciu szyby i zerwaniu metalowej
sztaby. Łupem 31-latka ze Świdnika i 49-latka z Lublina padły artykuły spożywcze wartości ponad
1000zł. Policjanci odzyskali utracone mienie.
Kto widział skradzione rowery?
Świdniccy policjanci poszukują dwóch rowerów. Jednoślady
skradzione zostały z jednego ze
świdnickich osiedli. Łączna wartość strat to kwota ponad tysiąc
złotych. W ciągu dwóch tygodni
na przełomie czerwca i lipca na
terenie miasta doszło do dwóch
kradzieży rowerów. Pierwsze ze
zdarzeń miało miejsce w nocy
z 29 na 30 czerwca. Łupem złodzieja padł rower marki Bulls
koloru czerwonego. Drugie zaś w
pierwszych dniach lipca, również
w nocy. Skradziony został jednoślad marki Jocker, koloru fioletowo-czarno-szarego. Świdniccy
policjanci prowadząc czynności w
tej sprawie zwracają się do osób
posiadających informacje mogące
pomóc ustalić okoliczności obu
kradzieży. Należy się kontaktować z KPP w Świdniku – nr tel.
997 lub 81 749-42-10.
Potrącenie rowerzysty
O dużym szczęściu może mówić 70-letni świdniczanin, który 5
lipca w godzinach przedpołudniowych na Al. Lotników Polskich
w Świdniku wjechał rowerem na
przejście dla pieszych wprost pod
koła przejeżdżającego peugeota.
Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
oprac. R. Nowosadzki

nośnik energii odgrywał będzie
istotną rolę w południowoafrykańskiej branży energetycznej,
jeszcze w następnych 20 – 30
latach. Natomiast według szacunków innych specjalistów
w 2040 roku około 54 proc.
energii będzie generowane ze
źródeł opartych na węglu. Zdaniem specjalistów w kraju tym
węgiel nadal będzie odgrywał
poważną rolę. Po prostu węgiel
jest jedynym paliwem, którego
RPA ma pod dostatkiem.
Około 80 proc. południowoafrykańskiego
górnictwa
węglowego znajduje się w rękach
wielkich
koncernów, jak: AngloAmerican, CoalSouthAfrica, Glencore, SASOL Mining,
i South 32 (należy
do australijskiego
BHP Billiton). Pozostała ilość, około
20 proc. należy do
małych przedsiębiorstw górniczych.
Na
rysunku
nr 2 zobrazowano
główne
zagłębia
eksploatacji węgla
kamiennego
(metodą
odkrywkową
i podziemną) RPA
(Witbank, Ermelo,
Highveld) oraz port
przeładunkowy węgla
kamiennego na eksport – Richard Bay.
Jednym z problemów kraju jest

fakt, że aż 8 milionów mieszkańców RPA (spośród około 54
mln populacji) nie ma dostępu
do elektryczności. Jeśli Pretoria chce to zmienić, musi wybudować nowe elektrownie, ale

gla i jego konwersji do postaci
paliw płynnych bazując na niemieckiej technologii chemicznej i olbrzymiej podaży taniego węgla w swoim kraju. Dzisiaj RPA zgazowując około 40

takie, które będą produkowały
energię elektryczną relatywnie
tanio. I tu zdaniem ekspertów
The World Coal Association
największe szanse ma węgiel.
Republikę Południowej Afryki nie stać, bowiem zarówno
na drogie odnawialne źródła
energii, jak i np. na energetykę
jądrową.
Zresztą dość jasno wyraża
się w tej sprawie Ministerstwo
Energii RPA. Rząd nie ma intencji w rezygnowaniu z węgla
kamiennego. Zarazem jesteśmy
zdeterminowani w znalezieniu
„najczystszej węglowej technologii” – informuje ministerstwo. RPA zadziwia determinacją w dążeniu do niezależności
energetycznej w zaopatrzeniu
w paliwa silnikowe (benzyny
i olej napędowy). RPA wdrożyła w roku 1955 technologie
komercyjnego zgazowania wę-

mln ton rodzimego węgla rocznie produkuje z niego około
120 produktów chemicznych,
w tym paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, olefiny, surfaktanty, solventy, woski i parafiny, kosmetyki oraz materiały
wybuchowe i nawozy sztuczne. Firma Sasol funkcjonuje
z
wielkim
powodzeniem
w RPA od 60 lat. Obecnie
RPA jest 6 eksporterem węgla
na świecie, 6 konsumentem
i 7 producentem (wydobycie
roczne wynosi około 145 mln
ton). Eksportuje węgiel m.in.
do Niemiec (w 2015r. około
5 mln t; spalają go niemieckie
elektrownie koncernów: E.ON,
RWE, EnBW i STEAG), Chin,
Indii, itp.
Źródło: Klimaretter.info;
czerwiec 2016r.
Opracował:
Bronisław Jaworski
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Spacerową czeka remont Nad jeziorami wieje nudą Lubelski Lipiec ‘80
Ulice Spacerowa i Wiklinowa to dwie ostatnie drogi na
osiedlu Bobrowniki w Łęcznej
wymagające prac remontowych.
Pierwsza z nich doczeka się rozpoczęcia przebudowy w najbliższych tygodniach.
Spacerowa nadal będzie drogą jednokierunkową, z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4 m z
chodnikiem dla pieszych, którego
tam dzisiaj nie ma.
Miasto zgodnie z prawem
wybuduje parkingi tylko na te-

renach własnych, a przy drodze
ma ich niestety niewiele. Pozostałe miejsca parkingowe w
przyszłości, na własnych gruntach, wykonają spółdzielnie
mieszkaniowe do których należy teren. W tym roku nie chciały
one partycypować z miastem w
kosztach i realizować wspólnie
w jednym czasie inwestycji.
Wcześniej na ulicy Spacerowej PGKiM przebudowało
sieć wodociągową.
BB

dok. ze str. 1
narodowej dotyczące przejęcia
udziałów PZL-Świdnik od Leonardo nie miało miejsca – zaprzeczył
Bartłomiej Misiewicz, rzecznik
MON i dyrektor gabinetu politycznego ministra A. Macierewicza. – Nie mam w tej kwestii nic do
powiedzenia – stwierdził Maciej
Lew-Mirski, wiceprezes PGZ.
Pomimo tego Gazeta Prawna
stwierdziła, że w dwóch niezależnych źródłach udało się jej ustalić, że takie rozmowy były jednak
prowadzone. Gazeta dowodzi, że
cała transakcja miałaby sens gdyby MON złożyło w Świdniku duże

zamówienie związane z produkcją
bądź modernizacją śmigłowców.
W grę wchodziłoby ewentualne zamówienie śmigłowców
wielozadaniowych AW149 lub
np. modernizacja służących już
w Wojsku Polskim śmigłowców
Sokół, które miałyby się zmienić
w znacznie bardziej nowoczesne
i lepiej uzbrojone Głuszce.
Jednak podczas czerwcowej wizyty ministra Macierewicza w Świdniku szef resortu obrony nie chciał
wypowiadać się na temat przetargu
na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii.
R. Nowosadzki

Upaństwowienie PZL?

Inwalida też człowiek!
które nie są do tego uprawnione.
W mieście ten problem najbardziej widoczny jest pod supermarketem Tesco. I nikt temu nie
przeciwdziała. (…) Jakiś czas
temu odbyło się głosowanie i
radni ustalili, że Straż Miejska w
naszym mieście nie zostanie zlikwidowana. Skoro musimy dalej
utrzymywać tą służbę, to może
strażnicy zajęliby się problemem
parkowania na kopertach. Póki
co uważam, że Straż Miejska
nie wykonuje czynności,
które do nich należą.
Nie ulega wątpliwości, że strażnicy Straży Gminnej są
uprawnieni do wykonywania kontroli wobec
uczestnika ruchu drogowego naruszającego
przepisy o zatrzymaniu
lub postoju pojazdów.
Nie są jednak zainte-

resowani wykorzystywaniem
tych uprawnień. Dlatego apelujemy do funkcjonariuszy straży
jak również policjantów o zainteresowanie się sprawą. Przede
wszystkim apelujemy jednak
do kierowców – nie utrudniajmy dodatkowo życia ludziom,
dla których przejście dodatkowych kilkunastu metrów to
naprawdę duży problem. Do
sprawy wrócimy.
(nor)

dok. ze str. 1
To one podzielą teren na
strefy, które w kilku etapach rozłożonych na kilka lat wypełnią
cały teren. W tym roku oprócz
chodników powstaną tory do jaz-

rowany do dzieci, większy - dla
starszych. Jeśli obiekty spełnią
swoją funkcję, powstanie prawdziwy „pumptrack” dla wymagających profesjonalistów.
W kolejnych latach powstaną m.in. miejsca
do ćwiczeń kalistenistycznych
oraz
fontanna
lub ściana wodna
wraz z miejscem
do
schładzania
się w upały, ławki
i nowe nasadzenia
zieleni oraz zrealizowane zostaną inne pomysły
mieszkańców.
GK

na pojmowaniu rozrywki w kategoriach raczej schyłkowego
PRL, a jest jej nawet mniej, bo
pozamykano większość knajp,
w których bawiono się przy piwie i muzyce.
Konia z rzędem temu kto
nad jeziorami będzie mógł skorzystać z frajdy popływania żaglówką, motorówką, skuterem
wodnym. Nie wypożyczy łatwo
roweru, nie pojeździ konno czy
na kładach. A jeśli już skusi go
staromodny kajak czy rower
wodny, to na przykład nad jeziorem Piaseczno zedrą z niego za
godzinkę tej przyjemności odpowiednio 20 i 25 zł!
Powstaje pytanie dlaczego
tak duży potencjał turystyczny
jaki posiada powiat łęczyński
nie jest właściwie wykorzystany. Odpowiedź na to pytanie postaramy się dać w najbliższym
wydaniu gazety.
(nor)

Chcą się leczyć w Lublinie
dok. ze str. 1
cują nad tym, żeby pośredniczyć w
obsłudze całych grup.
Inicjatywę powołania klastra
Lubelska Medycyna – Klaster
Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły Miasto Lublin
i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
w styczniu 2014 roku. Misją Klastra jest budowanie sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, mających na celu wsparcie rozwoju
branży medycznej i prozdrowotnej
w Lublinie i województwie lubelskim. Współpraca w ramach
Klastra przyczynia się do wzrostu
innowacyjności firm i instytucji
oraz jakości usług świadczonych w
obszarze ochrony zdrowia. Główne cele, jakie stawia sobie 99 podmiotów współpracujących dzisiaj
w ramach Klastra to m.in. zwiększenie rozpoznawalności Lublina

jako miejsca rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć
badawczych,
wdrożeniowych
i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości a także wdrożenie usług
z zakresu turystyki medycznej.
Dwa i pół roku funkcjonowania Klastra zaowocowało już
wieloma osiągnięciami z których
najbardziej widocznym jest chyba
wyróżnienie w kategorii: „Rozwój
środowiska biznesowego” w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”,
organizowanym przez Komisję
Europejską. Szkoda tylko, że o ile
sami medycy są w stanie tworzyć
usługi medyczne na najwyższym
światowym poziomie, to rząd nie
może nam zapewnić publicznej
służby zdrowia na takim pułapie.
Żaden z rządów tego nie potrafił.
R. Nowosadzki

XIX Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej rozpocznie się 30 lipca
o godz. 16:00 na Targowisku
Miejskim przy ul. Braci Wójcickich 3.
Wystąpi 12 zespołów folkloru miejskiego. 31 lipca od godz.
16
zapowiedziano
ogłoszenie wyników
konkursu i wręczenie nagród, koncert

laureatów, występ Łęczyńskiej
Kapeli Podwórkowej BUM TA
RA RA oraz wieczór taneczny
z Kapelą Podwórkową BEKA
z Przeworska.
(r)

Festiwal kapel w Łęcznej

Będzie nowy skwer

dy na rowerze o nawierzchni bitumicznej. Mniejszy będzie skie-

dok. ze str. 1
Kiedy tworzono plany, nad
tutejsze jeziora zjeżdżali masowo przede wszystkim mieszkańcy Lublina i Świdnika, a także
Łęcznej. Wielu kupiło tu działki
rekreacyjne. W weekendy nad
jeziorami było wręcz tłoczno, a i
w powszednie dni lata plaże nie
świeciły pustkami. Ludzie przyjeżdżali do zlokalizowanych tu
zakładowych ośrodków wypoczynkowych, bawili się w licznych knajpkach i barach. Korzystali z czystej wody i świeżego
leśnego powietrza. Przełom
wieków był jednak szczytowym
momentem turystycznej prosperity, z roku na rok urlopowiczów
jest mniej, nawet na działki rekreacyjne przyjeżdża skromniejsza liczba użytkowników. Dlaczego? Bo znad naszych jezior
po prostu wieje nudą, brakuje
atrakcji, które przyciągnęłyby
letników. Czas zatrzymał się tu

dok. ze str. 1
w nas do dzisiaj. To również dramat rodzin tych, którzy protestowali i narażali swoje życie. To
dziedzictwo „Solidarności” chcemy przenosić na następne pokolenia. Jesteśmy z niego dumni, ale
chcemy, żeby dumni byli również
ci, którzy będą po nas tworzyć
przyszłe struktury władzy – mówił
prezydent Krzysztof Żuk. Wojewoda Przemysław Czarnek odczytał list, który przesłała premier
Beata Szydło.
Przypomnijmy, że od 1 lipca 1980 r., kiedy to zaczęła obowiązywać podwyżka cen mięsa i
wędlin, w całej Polsce zaczęły się
strajki pojedynczych zakładów
pracy. Zastrajkowali na przykład
robotnicy w WSK PZL-Mielec,
a ich protest trwał do 5 lipca. Na
Lubelszczyźnie strajki miały natomiast wyjątkowo szeroki zasięg.
8 lipca, rozpoczął się strajk
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Tego samego dnia do protestu przyłączyła
się załoga ASO „Polmozbyt”
z ul. Wojciechowskiej w Lublinie, następnego strajkowali już

robotnicy Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet”, Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów,
a kolejno Fabryki Samochodów
Ciężarowych, Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego, Lokomotywowni PKP.
Władza przestraszyła się
zasięgu strajków i już 9 lipca
poinformowano o ograniczeniu
podwyżki i zapowiedziano na
1981 rok podwyżkę emerytur tzw.
starego portfela, dodatków rodzinnych i najniższych płac. Nie
zahamowało to jednak narastania
fali strajków. 11 lipca podpisano
pierwsze w historii PRL porozumienie między strajkującymi
robotnikami WSK Świdnik a władzą. Liczba przerywających pracę
zakładów dalej rosła. Łącznie w
okresie od 8 do 24 lipca w województwie lubelskim strajk podjęło
około 50 tys. pracowników ze 150
zakładów pracy. Protesty zakończyły się 25 lipca. 22 lipca 1980 r.
Strajki w Lublinie i Świdniku
zapoczątkowały erę Solidarności
i w jakiejś mierze były sygnałem
dla strajków na Wybrzeżu.
(nor)

Nowa kopalnia węgla kamiennego która ma powstać w
Siedliszczu ma nowego wiceprezesa. Został nim Mirosław
Taras, który w latach 20082012 zarządzał Bogdanką.
Prezesem zarządu spółki PD
Co będzie Ben Stoikovich, szef
australijskiej Prairie Mining.
- Najbliższe miesiące to okres
wytężonych przygotowań do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą obejmujących dalsze
zakupy gruntów, zmianę planów
zagospodarowania przestrzennego oraz zaawansowane badania
środowiskowe. Naszym celem
jest złożenie wniosku o koncesję
do Ministerstwa Środowiska w I
pół. 2017 r. - mówi Mirosław Taras, wicepreses PD Co.
Projekt został opracowany
w taki sposób, aby eksploatacja
złoża Lublin przez cały okres
funkcjonowania kopalni była
bezpieczna, efektywna i ekonomicznie opłacalna.

Spółka prowadzi również
działania zmierzające do zapewnienia dostępu do infrastruktury
dla przyszłej kopalni. Prairie
rozpoczęła rozmowy na temat
przyłącza energetycznego z dystrybutorem energii elektrycznej. Linie wysokiego napięcia
znajdują się niedaleko miejsca,
w którym powstanie infrastruktura naziemna kopalni. Dalsza
rozbudowa sieci energetycznej
w tej części województwa lubelskiego jest w planach inwestycyjnych operatora sieci.
Działania władz lokalnych
sprzyjają powstaniu kopalni „Jan
Karski h. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, przyjęta
w 2015 r., podkreśla konieczność
rozwoju infrastruktury związanej
z górnictwem. Na początku 2016
r. za przedsięwzięcie priorytetowe dla rozwoju województwa,
została uznana budowa linii kolejowej prowadzącej do przyszłej
kopalni „Jan Karski”.
GK

Poseł Artur Soboń został laureatem plebiscytu „Świdniczanin
Roku”.
Plebiscyt, którego zwycięzca
otrzymuje statuetkę Srebrnego Atlasa organizuje redakcja Głosu Świdnika, gazety wydawanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.
Artur Soboń, dziękując wszystkim, którzy głosowali w plebiscycie,
podkreślił, że otrzymane wyróżnienie

jest dla niego bardzo cenne, chociaż
dodał iż „Wybrano tego, który zasłużył być może najmniej, ale jak już powiedziałem wcześniej, to jest dla mnie
raczej zobowiązanie niż uhonorowanie dotychczasowych zasług”.
Wśród laureatów plebiscytu
„Świdniczanin Roku” są m.in.
działacze społeczni, osoby związane z kulturą, lekarze i duchowni.
(r)

Rusza nowa kopalnia?

Świdniczanin Roku
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Aleksandra Rola Książki dla szkół
W ramach „Narodowego dawniczych. Wparcie finansowe
wicemistrzynią
Na Mistrzostwach Świata
MMA Immaf 2016 w Las Vegas
łęcznianka, Aleksandra Rola zajęła zaszczytne 2 miejsce.
Walka finałowa w której reprezentantka Polski i naszego miasta
zmierzyła się z zawodniczką Bułgarii - Mistrzynią Europy Alexandrą
Tonchevą, została przerwana przez
sędziego w pierwszej z trzech rund.
Nasza zawodniczka uważa, że walka powinna trwać i sędzia wypaczył
ostateczny wynik.
- Pozostaje ogromny żal
i niedosyt. Jest mi bardzo przykro,
że ponad dwa lata marzeń, pracy
i poświęceń nie tylko moich, ale i
wielu innych ludzi zostały przekreślone przez błąd jednego człowieka. Myślę jednak, że nic nie
dzieje się bez przyczyny i być może
jeszcze nie rozumiem dlaczego,
ale widocznie tak miało być. Mam
również nadzieję, że to nie koniec
i w niedalekiej przyszłości dojdzie
do rewanżu – napisała Aleksandra
Rola na facebooku.
BB

Programu Rozwoju Czytelnictwa” pięć bibliotek szkolnych
z gminy Ludwin otrzyma wsparcie finansowe na zakup książek.
Program dotyczy wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wy-

otrzymają: Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Dratowie
- 4 tys. zł, Zespół Szkół Nr 1
Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze
Polska nie zginęła” w Ludwinie 4 tys. zł, Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Piasecznie
- 4 tys. zł, Szkoła Podstawowa im.
Jana Twardowskiego w Zezulinie
- 4 tys. zł, Gimnazjum Publiczne
w Ludwinie - 12 tys. zł. (r)

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena
do uzgodnienia, tel. 697 154 093.
Wynajmę lub sprzedam - mieszkanie dwupokojowe umeblowane, 36m2, na IV p. w Łęcznej,
os. Samsonowicza, ul. Gwarków. Cena do negocjacji, tel.
503992661
Sprzedam działkę rolno-rekreacyjną, 40ar, w Łęcznej – od szosy na Puchaczów w stronę rzeki
Świnki. Cena do negocjacji. Tel.
503992661
Sprzedam działki-Puchaczów ul.
Bogdanowicza, wszystkie media.
Tel. 608 473 830.
Sprzedam M-4 Staszica 6, piętro I cena do negocjacji, tel 694
651 490.
Sprzedam mieszkanie M2 na parterze w Łęcznej, ul. Gwarków 2.
Cena do uzgod. Tel. 81 4629652
Sprzedam lub zamienię na Lublin, Świdnik mieszkanie własnościowe 3 pokojowe o pow.
60 m2. piętro 2/4 w Łęcznej os.
Bobrowniki, ul. Wiklinowa. Blok
ocieplony, okna pcv, glazura, terakota, panele. W łazience wanna,
w osobnej toalecie prysznic. Cena
do uzgodn. Tel. 722-275-294

Przegląd Cycowa

DNI GMINY CYCÓW
W sierpniu po raz kolejny odbędą się tradycyjne Dni Gminy Cyców. W tym roku przypadają w dniach 13-14 sierpnia 2016 r. Jak co
roku organizatorzy zadbali o różnorodność
rozrywki, o bogatą propozycję spędzenia wolnego czasu indywidualnie czy też z rodziną.
Kolejną imprezą ogólnopowiatową będą
Dożynki organizowane w tym roku w Cycowie
w dniu 28 sierpnia 2016 r .Organizatorzy również dołożyli wszelkich starań żeby zgodnie
z tradycją docenić trud i pracę rolników .
WÓJT GMINY CYCÓW
zaprasza na
DNI GMINY CYCÓW 2016
13 – 14 sierpnia 2016
Kompleks boisk sportowych przy ul. Chełmskiej
w Cycowie
SOBOTA 13 sierpnia 2016
9:00 – 17:00 Rajd konny „Zostały tylko ślady
podków” – Stajnia Lansada Wólka Cycowska
9:00 – 15:00
II Ogólnopolski Rajd Pieszy
„W rocznicę Bitwy 1920 r. pod Cycowem”
10:00 – Zawody strzeleckie – strzelnica LOK
Wólka Cycowska
13:00 – Zapisy do turnieju piłki siatkowej – boisko Orlik
16:00 – Dj „Fresh”
17:30 – „Waldemar Wywrocki Dzieciom”

19:00 – Koncert zespołu „Activ”
20:30 – Koncert zespołu „Roxait”
22:00 – Koncert zespołu „No Name”
23:30 – Gwiazda wieczoru „Cleo”
1:00 – Dyskoteka pod gwiazdami.
NIEDZIELA 14 sierpnia 2016
10:30 – Złożenie wiązanek na cmentarzu wojennym przy ul. Lubelskiej
11:00 – Msza Święta
12:10 – Przemarsz pod pomnik, złożenie wiązanek.
12:30 – Przemarsz z orkiestrą na parking za Urzędem Gminy
13:00 – Uroczyste otwarcie uroczystości, wystąpienia gości
Występy artystyczne zespołów działających przy
Gminnym Domu Kultury w Cycowie oraz zespołów lokalnych
Prezentacja działalności GDK w Cycowie
Degustacja potraw KGW i Stowarzyszeń
Wystawa rękodzieła.
16:00 - Koncert zespołu „Don Vasyl Junior”
18:30 – Kabaret „PKS”
19:30 – Koncert Sylwii Piotrowskiej
20:30 – Koncert zespołu „Baflo”
22:00 – Gwiazda wieczoru „Long&Junior”
23:00 – Pokaz sztucznych ogni
23:15 – Dyskoteka pod gwiazdami

OSP w Bekieszy ma sztandar

3 lipca 2016r. w Bekieszy
przy udziale gości zaproszonych, lokalnej społeczności
odbyło się uroczyste nadanie
i poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej.
Tradycyjnie uroczystość została poprzedzona mszą świętą
w intencji miejscowych strażaków dokonano poświęcenia figurki św. Floriana wyrzeźbionej
przez mieszkańca Zbigniewa
Kotowicza. Po mszy nastąpiła
główna uroczystość przekazania
i świecenia sztandaru, wbijania
gwoździ pamiątkowych- fundatorów sztandaru. Wręczono
również pamiątkowe medale,
odznaczenia. Wszyscy spotkali się na wspólnej biesiadzie
w miejscowej remizie OSP. Gościnnie wystąpił zespół śpiewaczy „Świerszczowianki”.
Historia OSP w Bekieszy
Ochotnicza Straż Pożarna
w Bekieszy została założona
w 1960 roku. Założycielami
byli: Henryk Pleskot, Leon Piela. Pierwsza pompa ręczna została przywieziona z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kuliku. We wsi były wytypowane trzy pojazdy konne do
obsługi pożarów: Mieczysława
Sochaja, Leona Pieli i Antoniego
Chudzika.
W 1964 roku ze zbiórki od
mieszkańców Bekieszy został zakupiony pierwszy samochód od
Jednostki Wojskowej w Lublinie.
Samochód nazywał się ,,Doczka”.
Był to pojazd o napędzie dwuosiowym, co dobrze zdawało egzamin
w terenie, ponieważ w tych latach
nie było dróg o twardej nawierzchni. Strażacy sami wykonali pustaki cementowe i postawili pierwszy garaż. Następnie z Komendy
Powiatowej w Chełmie dostali
używaną motopompę, kilka również używanych węży, a za kaski
służyły hełmy z drugiej wojny
światowej.
W 1968 roku strażacy podjęli dalszą budowę garażu i remizy strażackiej. W tym też roku
w Komendach Powiatowych
wprowadzono nowe projekty na
garaże i świetlice. Tak rozpoczęto budowę świetlicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bekieszy. Zo-

stał wybrany komitet budowy remizy strażackiej. Należeli do niego: Henryk Pleskot, Leon Piela,
Michał Kwaśnik. Zorganizowano
zbiórkę pieniędzy na majstrów
i murarzy, którzy między innymi
wykonywali otwory okienne. Zajęli się tym: Ksawery Oziemczuk
i Michał Nowaczek. Budowę wykonano w czynie społecznym. 22
lipca nastąpiło otwarcie nowo powstałej remizy strażackiej.
W 1971 roku Ochotnicza
Straż Pożarna otrzymała następny samochód bojowy, Stara 21 od Komendy Powiatowej
w Chełmie.
W latach 70 – tych została
założona żeńska drużyna strażacka. Była ona dumą wsi, ponieważ
w zawodach osiągała duże sukcesy. Kobiety brały udział na-

wia musiał zwolnić tempo życia i jest teraz zastępcą prezesa.
W między czasie naczelnikiem
był pan Stanisław Nowaczek,
komendantem zaś pan Piotr Rusek, długoletnim kierowcą wozu
bojowego był pan Zbigniew
Skabara.
Kolejną modernizację remizy wykonano w 1997 roku,
w wyniku czego dobudowano garaż na dwa samochody.
W chwili obecnej jednostka posiada ciężki samochód bojowy
,,Jelcz” o który wystarał się pan
Zbigniew Skabara, wówczas był
radnym rady gminy, oraz lekki
samochód ,,Żuk”. W zakresie
remontów strażacy wykonali
również docieplenie budynku
wraz z malowaniem elewacji
zewnętrznej. Wymieniono też

wet w zawodach wojewódzkich
w Świdniku. Druhną była pani
Grażyna Suchonos. Działała też
drużyna młodzieżowa.
Na początku lat 70 – tych
pan Henryk Pleskot pełnił
funkcję komendanta gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Cycowie. Był również członkiem zarządu powiatowego
ochotniczych
Straży Pożarnych.
Od 1973
naczelnikiem
w
tutejszej
OSP
został
wybrany pan
Józef Nieradko, natomiast
prezesem zarządu był pan
Franciszek Rusek. Później była
zmiana na stanowiskach i od
wielu już lat stanowisko prezesa dzierżył pan Józef Nieradko,
który ze względu   na stan zdro-

pokrycie dachowe.
Dzięki staraniom pana Józefa Nieradko i zarządu OSP w Bekieszy w 2014 roku pozyskano
środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tych dotacji wykonano nowe ogrodzenie,
chodnik oraz drewniana altanę.
Przed budynkiem posadzono rośliny ozdobne.

W 2015 roku Prezes OSP
w Bekieszy pan Józef Nieradko wystąpił z wnioskiem
o nadanie sztandaru OSP w Bekieszy.

