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Lublin wyznaczył kierunek
W tym roku obchodzić
będziemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednocześnie będą to dopiero 33. uroczystości państwo-

we obchodzone 11 listopada.
To oczywiście data umowna,
bo odzyskanie niepodległości
było długim procesem a nie rozbłyskiem jednego dnia. Za jej

wyborem, co II Rzeczpospolita
zrobiła dopiero w 1937 roku,
przemawiają dwa wydarzenia.
Międzynarodowe – tego dnia
1918 roku w wagonie sztabowym w Compiegne, gdzie

mieściła się kwatera marszałka Francji Ferdynanda Focha,
podpisano zawieszenie broni
pomiędzy aliantami a Niemcami, kończące I wojnę świato-

wą – straszliwy konflikt, który
pochłonął życie prawie 10 mln
żołnierzy i radykalnie zmienił
oblicze ówczesnego świata.
Krajowe – bo właśnie 11 listopada Rada Regencyjna, przekazała zwierzchnią władzę nad
wojskiem, przybyłemu dzień
wcześniej do Warszawy, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Do tego po pertraktacjach
Piłsudskiego z Centralną Radą
Żołnierską wojska niemieckie
zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.
W listopadzie 1918 roku
w okupowanym wciąż kraju
działały różne ośrodki polskiej
władzy. Najstarszym z nich była
Rada Regencyjna powołana
przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne 12
września 1917 roku. W zaborze
pruskim, jako nielegalny komitet międzypartyjny, aktywnie
działała założona w Poznaniu
Naczelna Rada Ludowa na czele z ks. Stanisławem Adamskim.
dok. na str. 5
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Powyborcza rzeczywistość w Łęcznej
W Łęcznej już w pierwszej
turze na stanowisko burmistrza
wybrany został Leszek Włodarski zdobywając 4 928 głosów,
które przełożyły się na 50.26
procentowe poparcie. Na dalszych pozycjach uplasowali się:
Piotr Winiarski 3 190 głosów i
32.53 procentowe poparcie, a na
końcu z 1 687 głosami i 17.21

proc. poparciem Mariusz Fijałkowski. Dla jednych rozstrzygnięcie rywalizacji już w pierwszej turze było zaskoczeniem,
dla innych efektem i wynikiem
pracy nastawionej na dialog,
zamiast pieniactwa i obrażania
wszystkich dookoła.
Ciekawie wygląda sytuacja w przyszłej, liczącej 21

osób Radzie Miejskiej w Łęcznej. 10 głosów zdobył w niej
komitet Leszka Włodarskiego
tj. Wspólna Sprawa, 8 radnych
wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, a 3 Lepsza Łęczna. Z
matematycznego punktu widzenia koalicja każdego z każdym może dać większość w
dok. na str. 3

Aż 18 mandatów i możliwość samodzielnego rządzenia uzyskało Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jedynym reprezentantem powiatu łęczyńskiego na szczeblu
wojewódzkiego samorządu
jest Krzysztof Bojarski z Koalicji Obywatelskiej.
Po zdobyciu wielu powiatów kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zwyciężyli również w Sejmiku, gdzie udział
mandatów, jaki przypadł na

poszczególne komitety przedstawia się następująco: PiS
- 18 mandatów, PSL - 7 mandatów, Koalicja Obywatelska
- 7 mandatów, SLD Lewica
Razem - 1 mandat.
Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala powiatowego
w Łęcznej, jako jedyny będzie
reprezentował powiat łęczyński w Sejmiku Województwa
Lubelskiego. W poprzedniej,
kończącej się kadencji samorządowej, Łęczna miała dwóch
przedstawicieli – Piotra Wi-

niarskiego z PiS oraz Krzysztofa Bojarskiego z PO. Co
ciekawe mieszkańcy powiatu
bardzo licznie oddawali głosy na przedstawicieli z innych
miast m.in. Świdnika, Chełma,
nie widząc najwidoczniej korzyści z posiadania własnego
przedstawiciela w samorządzie
i nie poczuwając się zapewne
do lokalnego patriotyzmu.
Radnymi wojewódzkiego
samorządu zostali (w nawiasie
liczba uzyskanych głosów):
dok. na str. 3

Roboty budowlane za
kwotę 5.915.409,17 zł wykona konsorcjum dwóch firm:
Zakład Budowlano-Sprzętowy
Jacek Krzysiak i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIALBUD” z Białej Podlaskiej.
Przebudowany
budynek posłuży do sprawowania dziennej opieki nad 60
podopiecznymi ŚDS. Zakres
przewidzianych prac jest bardzo szeroki i ma przystosować
dok. na str. 3

Aneta P. po porodzie wrzuciła dziecko do rzeki. Nie było
to działanie na skutek szoku, kobieta przez kilka miesięcy
planowała zbrodnię. Dodatkowo szokuje, że studiowała pedagogikę, chciała pracować z dziećmi. Za zbrodnię której się
dopuściła, prokuratura żądała 25 lat pozbawienia wolności.
ku 2017 roku. Wtedy w Krzesimowie
doszło do zbrodni.
Studentka, której
partnerem był 43latek nie chciała
dziecka, nikomu
nie
powiedziała
o ciąży i urodziła
w domu, kiedy jej
rodzice już spali
i niczego nie słySekcja zwłok wykazała, że
szeli
(chociaż
poród miał
przyczyną śmierci noworodka
trwać
3
godziny).
Następbyło utonięcie. Aneta P. nie była
w żadnym wyjątkowym stanie, nie kobieta zawinęła zdrową
który mógłby wpływać na jej córkę w koszulkę i wyszła
postępowania – tłumaczyła pro- z domu.
Dzisiaj już 23-letnia
wadząca sprawę sędzia.
Sprawa swój medialny kobieta, mimo pełnej świabieg rozpoczęła w październidok. na str. 3

Krzysztof Bojarski wojewódzkim radnym

Rusza remont „Spichlerza” 12 lat za utopienie niemowlaka
Po kilku nieudanych
próbach udało się rozstrzygnąć przetarg na przebudowę
spichlerza w Łęcznej. Jednak
miasto będzie musiało dołożyć 1,5 miliona złotych ponad wcześniej zaplanowane
wydatki. Do poziomu akceptowalnego spadły ceny proponowane przez wykonawców, które niestety w roku
wyborczym poszybowały w
górę i były powodem wcześniej umarzanych postępowań przetargowych.

2

KRONIKA ZDARZEŃ

przez kierowcę pojazdu budowlanego i brak upewnienia się co do łapówki zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 8.
możliwości wykonania manewru cofania. Choć nieszczęście było Kierowca musi się liczyć również z odpowiedzialnością za jazdę
blisko, skończyło się na niegroźnych uszkodzeniach samochodu na podwójnym gazie.
osobowego. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Toksyczne znalezisko w Milejowie
Protest na drodze krajowej nr 17

Na DK nr 17, 18 października w Żyrzynie protestowali podwykonawcy firmy Astaldi, którzy prowadzili prace przy inwestycjach kolejowych. Włoska firma Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji
linii Dęblin – Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort
wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów, dlatego PKP PLK odstąpiły od umów.
Włoska spółka nie tylko nie wykona zakontraktowanych prac,
ale zalega też z wypłatami dla podwykonawców. Co prawda PKP
PLK zobowiązały się do uregulowania wszystkich udokumentowanych płatności, ale małe i średnie firmy nie bardzo w to wierzą.
Ich zdaniem spółka ociąga się z realizacją obietnic. Weryfikację
faktur i wystawianie potwierdzeń wykonania robót, zdaniem podwykonawców, najlepiej przyspieszy właśnie protest. Łączne zaległości na tych dwóch kontraktach przekraczają 40 mln zł. Włoska
firma podwykonawcom nie płaciła od czerwca.

Niebezpieczne rondo

Już po raz kolejny na rondzie im. Piotra Mohyły w Lublinie
doszło do zderzenia pojazdów. Na szczęście nikt poważnie nie
ucierpiał. 15 października ok. godziny 8:30 na rondzie im. Mohyły,
na skrzyżowaniu ulic Podzamcze, Lwowskiej i Ruskiej. Zderzyły
się dwa samochody osobowe – renault i ford. W kolizji nikt poważnie nie ucierpiał. Przyczyną zderzenia pojazdów było wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu przez jednego z kierowców.

21 osób zatrzymanych

Podczas odbywającego się 13 października w Lublinie Marszu Równości doszło do prób przerwania tego zgromadzenia przez
uczestników nielegalnego zbiegowiska. Lubelscy policjanci zatrzymali 21 osób, 16 z nich przetrzymano w policyjnym areszcie.
Jeden został aresztowany, 15 ma dozór policyjny. Nikt z uczestników marszu ani osób postronnych nie odniósł obrażeń.
Ci, którzy łamali prawo, będą odpowiadać za przestępstwa:
m.in. czynną napaść, naruszenie nietykalności cielesnej, bójkę,
udział w zbiegowisku publicznym i rozbój. Pozostałe osoby odpowiadać będą za wykroczenia. Cały przemarsz był dokumentowany. Wszystkie nagrania z policyjnych kamer oraz materiały z monitoringu miejskiego posłużą policji do identyfikacji wszystkich
pozostałych osób, które naruszyły prawo. Podczas działań rannych
zostało ośmiu policjantów. Siedmiu z nich po badaniach wróciło
do domów, jeden pozostał na obserwacji.

Jak wytrzeźwiała to przypomniała sobie o dzieciach

Zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo usłyszała
31-latka. Kobieta w nocy z soboty na niedzielę imprezowała z grupą znajomych na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna. Głośna zabawa ściągnęła policjantów, którzy na miejscu wylegitymowali pięć
osób. Czworo z nich - w tym 31 latka - nie stosowało się do poleceń
funkcjonariuszy. Zostali więc zatrzymani do wytrzeźwienia. Rano
31-latka przypomniała sobie o trójce swoich dzieci, które przed pójściem na imprezę pozostawiła w mieszkaniu. Powiadomieni o tym
policjanci pojechali to sprawdzić. Pod wskazanym adresem rzeczywiście zastali trójkę dzieci w wieku 2, 9 i 11 lat. Policjanci z I komisariatu w Lublinie przedstawili kobiecie zarzut narażenia dzieci na
niebezpieczeństwo oraz założyli Niebieską Kartę.

Śmierć w wypadku drogowym

Do zdarzenia doszło przed godziną 17 na drodze S12 (zjazd na
Tatary). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem
marki Hyundai jadąc w kierunku Zamościa zatrzymał się na prawym pasie. Wjechał w niego kierujący ciężarowym volvo, który nie
zdołał wyhamować. Chwilę wcześniej w tym miejscu doszło do kolizji ciężarowego dafa z osobowym BMW. W ciężarowym pojeździe
pękła opona. Stało się to w chwili gdy był wyprzedzany przez BMW.
Oba pojazdy zjechały na prawe pobocze aby sprawdzić co się stało.
Elementy opony zostały na drodze. To przed nimi zatrzymał się kierowca hyundaia, w którego wjechało ciężarowe volvo. W wyniku
zderzenia kierowca i pasażer z hyundaia trafili do szpitala. Siedząca
za nimi kobieta pomimo prowadzonej reanimacji zmarła.

Podczas prac ziemnych na terenach zielonych przylegających
do jednego z zakładów znajdujących się w Milejowie, robotnicy
natrafili na butelki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
W pewnym momencie podczas pracy koparki spod ziemi zaczęła
wydobywać się para i dziwny zapach. Prace zostały wstrzymane,
a na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Podczas oględzin wykopu zostało znalezionych kilkadziesiąt butelek z nieznanymi, jak
podejrzewano prawdopodobnie toksycznymi substancjami. Jedynie
część z nich udało się zidentyfikować na miejscu. Zostały uznane jako
substancje o działaniu rakotwórczym, niebezpieczne dla środowiska.
Butelki zostały zabezpieczone przez strażaków z Lublina ze specjalistycznej grupy chemicznej po czym przekazane policjantom. Mundurowi będą ustalać kto i w jakich okolicznościach zakopał butelki.

Wymusił pierwszeństwo na ciężarówce

Nieuwaga była przyczyną wypadku, do którego doszło w Stefanowie. 30-letni mieszkaniec gm. Wólka wjechał na skrzyżowanie
wymuszając pierwszeństwo przejazdu na samochodzie ciężarowym
z naczepą. Do zdarzenia doszło 10 października przed południem
w m. Stefanów. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej prowadzący
samochód marki Mazda 30-letni mieszkaniec gm. Wólka nie zachował należytej ostrożności, wymusił pierwszeństwo i doprowadził do
zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Ciężarówkę z naczepą prowadził 55-letni mieszkaniec Łęcznej. Kierujący
z obrażeniami zostali przewiezieni na obserwację do szpitala. Obydwaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

20-latka dachowała na DK-82

Do groźnego wypadku doszło 10 października wieczorem
po godz. 18:00 na DK-82 w m. Kolonia Łuszczów. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym marki
Skoda, 20-letnia mieszkanka Łęcznej podczas jazdy nie zachowała
należytej ostrożności i nie zapanowała nad pojazdem. Z jej relacji
wynika, że jadąc od strony Lublina najechała na gałąź w wyniku
czego straciła przyczepność. Następnie odbiła się od przepustu,
otarła o drzewo i znak drogowy w wyniku czego samochód
osobowy dachował. Kierująca podróżowała sama. W wyniku
wypadku z obrażeniami ciała została przetransportowana do
szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykonane przez policjantów
potwierdziło, że kobieta była trzeźwa.

Sprawcy pobicia zatrzymani

31-letni mieszkaniec gm. Cyców został zaatakowany przez
dwóch mężczyzn. Sprawcy zostali zatrzymani przez policję. Okazali
się nimi mieszkańcy tej samej gminy w wieku 25 i 26-lat. Do
zdarzenia doszło 5 października rano w Cycowie na ul. Słowackiego.
Mężczyzna został zaatakowany przez dwóch znanych mu z widzenia
mężczyzn. Sprawcy zaczepili 31-latka, zaczęli mu grozić i szarpać
po czym jeden z nich uderzył mężczyznę.
Poszkodowany wezwał policję. Gdy sprawcy zobaczyli
funkcjonariuszy znowu zaczęli zachowywać się agresywnie. Policjanci
obezwładnili ich i przewieźli do komendy. Napastnikami okazali
się mieszkańcy gm. Cyców w wieku 25 i 26-lat. Po sprawdzeniu
stanu trzeźwości okazało się, że byli pijani. Mieli po prawie
2 promile alkoholu w organizmie. Prokurator wydał postanowienie
o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec podejrzanych
w postaci dozoru policji. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3.

Wypadek w Łuszczowie

5 października około godziny 12 w miejscowości Łuszczów
Pierwszy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 82 Lublin – Łęczna
z drogą powiatową prowadzącą do Kijan, samochód osobowy
uderzył w skarpę. Na miejscu interweniowało pogotowie
ratunkowe, straż pożarna oraz policja. Według wstępnych ustaleń,
kobieta prowadząca volvo jechała od strony miejscowości Kijany.
Dojeżdżając do skrzyżowania nie skręciła w drogę krajową, tylko
nie wiedzieć czemu pojechała prosto. W wyniku tego auto wpadło
do rowu i uderzyło w ziemną skarpę. Badanie alkomatem wykazało,
że kierująca była trzeźwa. Kobieta nie doznała poważniejszych
obrażeń ciała. Pasażerom volvo udzielono pomocy medycznej.

Wymusiła pierwszeństwo
Dwie osoby ranne

Do wypadku doszło w piątek, 19 października około godziny 16:20 w Turce, na drodze krajowej nr 82, na odcinku Lublin
– Łęczna. Wstępne ustalenia mówią, że kierowca fiata jechał z
przyczepką. W pewnym momencie przyczepka odczepiła się od
pojazdu i uderzyła w poruszającego się z naprzeciwka volkswagena. W wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby
podróżujące volkswagenem. Przetransportowano je do szpitala
w Lublinie. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy
byli trzeźwi. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności
oraz przyczyny wypadku.

Kolizja w Bogdance

17 października w godzinach porannych, na terenie kopalni w
Bogdance, 30-letni mieszkaniec gm. Łęczna, kierujący ładowarką,
podczas cofania nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym samochodem marki Kia, który prowadził 61-letni mieszkaniec Łęcznej. Jak wstępnie ustalili
policjanci przyczyną zdarzenia było niezachowanie ostrożności

Nieuwaga była przyczyną wypadku, do którego doszło
3 października przed południem w Cycowie. 28-letnia mieszkanka
Nowego Stręczyna prowadząca samochód marki Renault
wjechała z drogi podporządkowanej na skrzyżowanie wymuszając
pierwszeństwo przejazdu na 33-latku z Ludwinowa kierującym
hondą. Kierujący pojazdami z obrażeniami trafili do szpitala.
Obydwoje uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.

Chciał przekupić policjantów

1 października wieczorem policjanci z Łęcznej zostali wezwani
na miejsce kolizji drogowej w Ciechankach Krzesimowskich.
Kierujący autem marki Daewoo Nubira 26-letni łęcznianin najechał
na tył nissana. Mężczyzna zaprzeczał aby to on kierował pojazdem
– twierdził, że za kierownicą siedział jego kolega, który po kolizji
uciekł z samochodu. Jednak tej wersji zdarzenia zaprzeczyli
świadkowie. Ponadto badanie trzeźwości wykazało, że miał
w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W trakcie wykonywania
przez funkcjonariuszy czynności mężczyzna zaproponował, że
w zamian za jego wypuszczenie przekaże 2 tys. zł.
Policjanci zatrzymali kierowcę, który trzeźwiał w policyjnym
areszcie. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego próba wręczenia

Ekstradycja do Austrii

23 października policjanci ze Świdnika zatrzymali 27-latkę
poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania. Kobietę poszukiwał austriacki organ ścigania. Trafiła do policyjnego aresztu, a docelowo odbędzie się jej ekstradycja do Austrii. Kobieta
poszukiwana była za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.
Wkrótce odpowie za nie przed wymiarem sprawiedliwości.

Tymczasowy areszt za wyłudzenia pożyczek

Policjanci zatrzymali 54-latka, który posługując się podrobionymi dokumentami wyłudzał pożyczki bankowe oraz telefony
komórkowe. 54-latek z gm. Wojciechów został zatrzymany 12
października, dzięki czujności pracownika banku oraz pracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy współpracy z kryminalnymi ze Świdnika. Mężczyzna próbował wyłudzić pożyczkę
w jednym ze świdnickich banków posługując się podrobionym
dokumentem. Został zatrzymany przez świdnickich kryminalnych
i umieszczony w policyjnym areszcie. Okazało się, że mężczyzna
już w sierpniu br. na terenie Lublina działając w ten sam sposób
zaciągnął dwie pożyczki na sumę ponad 50.000 zł oraz w salonie u
jednego z operatorów telefonii komórkowej podpisał umowę oraz
wyłudził dwa telefony. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolności.

Znaleźli pół kg marihuany

Blisko pół kilograma suszu roślinnego wykazującego właściwości marihuany odkryli kryminalni. 12 października w Świdniku
oraz na terenie gminy Piaski policjanci ze świdnickiej komendy
wraz funkcjonariuszem Straży Granicznej z psem o imieniu Belg
przeprowadzili dwa przeszukania, w miejscach gdzie według posiadanych informacji osoby tam mieszkające mogły posiadać środki odurzające. Pod obydwoma adresami odnaleziono marihuanę.
W sumie zabezpieczono prawie 0,5 kg narkotyków. Zatrzymano
27-latka i 35-latka. Zostali oni zatrzymani i osadzeni w policyjnym
areszcie. Sąd aresztował 27-latka na 3 miesiące.

Jechał „wężykiem” - był poszukiwany

Kompletnie pijanego kierowcę zatrzymali policjanci. Mężczyzna jechał całą szerokością jezdni. W dodatku okazał się osobą
poszukiwaną.
9 października po godzinie 16.00 w Krzesimowie policjanci
ze świdnickiej drogówki zauważyli pojazd marki Rover, którego
kierowca jechał tzw. „wężykiem”. Niezwłocznie zatrzymali go do
kontroli drogowej. Za kierownicą pojazdu siedział 45-letni mieszkaniec gminy Mełgiew. Od mężczyzny czuć było wyraźną woń
alkoholu a po wyjściu z samochodu miał problemy z utrzymaniem
równowagi. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Okazało się, że mężczyzna dodatkowo jest poszukiwany przez
prokuraturę. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.
opr. R. Nowosadzki
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Powyborcza rzeczywistość w Łęcznej WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

dok. ze str. 1
radzie. Jednak wydaje się, że
radni Lepszej Łęcznej zostaną zmarginalizowani do roli
opozycji, a dwie duże grupy

dające łączne 18 osób nawiążą współpracę oraz podzielą
się władzą i odpowiedzialnością w Radzie Miejskiej
w Łęcznej. Oba komitety

12 lat za utopienie niemowlaka
dok. ze str. 1
domości, że dziecko żyje,
że płacze, pokonała z nim
znaczny odcinek drogi docierając do rzeki Sawka,
gdzie wrzuciła córeczkę. Po
powrocie do domu spaliła
koszulkę w której wcześniej
zawinięte było dziecko, a pościel i własne ubrania uprała.
Następnego dnia kobieta
udała się do ginekologa po
zaświadczenie, że nie była
w ciąży, a także na policję
gdzie złożyła zawiadomienie

o tym, że jest pomawiana,
o bycie w ciąży. 15 października ciało noworodka unoszącego się na wodzie zauważył jeden z okolicznych
mieszkańców, który spacerował w niedzielny dzień.
Niecodzienne zgłoszenie na
policję szybko powiązano
z odkryciem zbrodni.
22-latka
zatrzymana
została w czwartek, 26 października, w miejscu zamieszkania. Jej aresztowanie było
efektem pracy policjantów ze

mówią o potrzebie współpracy i dialogu, a ich cichy emisariusz już działa,
aby obie grupy doszły do
szybkiego
porozumienia
i współpracy.
Zagrożeniem mogą być
odgórne polecenia w ramach
partii, do których przyzwyczaił nas PiS, ale wydaje się, że
w tym przypadku grupa pod
przewodnictwem Piotra Winiarskiego będzie chciała
współtworzyć nową radę,
a to pozwoli na spokojną pracę
burmistrzowi Włodarskiemu.
Plusem mogą być także dobre relacje z przejętym przez
PiS Starostwem Powiatowym
w Łęcznej oraz Sejmikiem
Województwa Lubelskiego.
BB
świdnickiej komendy wspieranych przez funkcjonariuszy
z Wydziału Kryminalnego
KWP w Lublinie oraz nadzorującej postępowanie świdnickiej prokuratury.
Już po zatrzymaniu kobieta tłumaczyła, że dokonała morderstwa, bo była
w szoku, ale szybko udało
się ustalić, że już wcześniej
w internecie szukała sposobów na zabójstwo dziecka.
Sąd wymierzył Anecie P.
12 lat pozbawienia wolności.
Wyrok nie jest prawomocny.
BB

PiS wygrywa w powiecie łęczyńskim
Znane są już wyniki wyborów na radnych w powiecie łęczyńskim. Najwięcej, bo siedem
mandatów zdobyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
Drugie miejsce ex aequo
zdobyła Koalicja Obywatelska
i Polskie Stronnictwo Ludowe –
po trzy mandaty. Po dwa miejsca w radzie mieć będą przedstawiciele komitetu Wspólnej
Sprawy i komitetu Twój Samorząd. Komitet Lepszej Łęcznej
nie zdobył żadnego mandatu.
O tym, kto jednak będzie rządził powiatem zadecydują dopiero umowy koalicyjne.
Wśród wszystkich kandydatów na powiatowych radnych
najwięcej głosów bo aż 821 zdobył Teodor Kosiarski ze Wspólnej Sprawy, drugie poparcie

miał Piotr Jastrzębski z komitetu
Twój Samorząd (757 głosów), a
trzecie Piotr Rybak z PiS, który
otrzymał 740 głosów. W Koalicji
Obywatelskiej najwięcej głosów
zdobyła Małgorzata Anna Więcławska-Siwek (690), a w PSL
Artur Mariusz Choma (422).
Na drugim końcu poparcia
znalazł się Kamil Sowiński z komitetu Lepsza Łęczna, na którego zagłosowało zaledwie 6 osób.
W tej klasyfikacji wspólne, niechlubne 2-3 miejsce zanotowali:
Jan Radosław Znajomski, ponownie z komitetu Lepsza Łęczna oraz
Marianna Gryglicka ze Wspólnej
Sprawy. Oboje znaleźli poparcie
tylko u 18 wyborców.
Poniżej prezentujemy wykaz nowych radnych z liczbą
uzyskanych głosów:

PiS: Piotr Rybak 740, Mirosław Tarkowski 732, Adam
Niwiński 721, Arkadiusz Jerzy
Onyszko 694, Arkadiusz Marian Biegaj 660, Michał Woźniak 589, Jadwiga Danuta Jaskułecka 363.
Koalicja Obywatelska:
Małgorzata Anna WięcławskaSiwek 690, Paweł Sebastian
Woliński 400, Bożena Tamara
Kornatka 345.
PSL: Artur Mariusz Choma 422, Roman Władysław
Cholewa 356, Krystyna Wiśniewska 299.
Wspólna Sprawa: Teodor
Edwin Kosiarski 821, Andrzej
Kanaszewski 408.
Twój Samorząd: Piotr Jastrzębski 757, Szymon Czech
725.
(nor)

dok. ze str. 1
PiS:
Maria
Gmyz
(17 206); Michał Mulawa
(16 514); Krzysztof Gałaszkiewicz (9 221); Grzegorz
Wróbel (11 863); Jerzy Szwaj
(18 637); Barbara Barszczewska (10 090); Sławomir
Skwarek (15 083); Zdzisław
Szwed (21 531); Konrad Sawicki (11 474); Michał Piotrowicz (8 546); Mieczysław
Ryba (32 923); Zbigniew

Wojciechowski (9 688); Tomasz Solis (25 444); Anna
Baluch (11 436); Marek Wojciechowski (14 896); Zdzisław Podkański (10 477);
Ryszard Majkowski (9 754);
Leszek Kowalczyk (10 169).
PSL: Arkadiusz Bratkowski (14 673); Sławomir
Sosnowski (18 443); Przemysław Litwiniuk (7 093); Ewa
Jaszczuk (6 364); Grzegorz
Kapusta (12 540); Piotr Rze-

telski (10 770); Marek Kos
(11 574).
Koalicja Obywatelska:
Zofia Woźnica (8 413); Krzysztof Grabczuk (25 311); Krzysztof
Bojarski (6 667); Jacek Bury
(22 708); Bożena Lisowska
(10 147); Krzysztof Komorski (6 322); Krzysztof Babisz
(11 598).
SLD Lewica Razem:
Riad Haidar (18 826).
R. Nowosadzki

Krzysztof Bojarski wojewódzkim radnym

Gminy w których wójtowie zostali wybrani w 1. turze
Ludwin: Tutaj nie będzie zmiany na stanowisku
wójta. Trzecią kadencję będzie rządził Andrzej
Chabros, członek PSL, który startował z własnego
komitetu Nasza Mała Ojczyzna Ludwin. Ten komitet wprowadził aż 11 z 15 radnych. W wyborach
na wójta gminy Ludwin padła następująca liczba
głosów: Andrzej Chabros - 1975 głosów; 80 proc.
Grzegorz Wroński - 499 głosów; 20 proc.
Skład nowej Rady Gminy Ludwin: Nasza Mała Oj-

czyzna Ludwin – Wojciech Szymański 97, Karol Żuk
129, Krzysztof Małachowski 112, Irena Winnicka 92,
Piotr Szymański 97, Piotr Włodarczyk (jedyny kandydat), Małgorzata Kruk 44, Małgorzata Wiączek 90,
Franczak Wiesław (jedyny kandydat), Mariusz Marzec
96, Joanna Kłoda 100. Wspólna Sprawa – Urszula
Klimas-Bodzak 69, Beata Gołębiowska 68. KWW
Grzegorz Wroński – Anna Skoczylas 84. Komitet
Obywatelski – Łukasz Grzesiak 78.

Milejów: Tomasz Suryś wygrał w pierwszej turze
w wyborach na wójta gminy Milejów, pokonując
swoich trzech kontrkandydatów. To będzie jego
piąta kadencja na stanowisku wójta. Stary – nowy
wójt startujący z komitetu Razem Gminie uzyskał
poparcie 58,74 proc. wyborców, otrzymując 2322
głosy. Magdalena Gajowiak (KWW Magdalena
Gajowiak, popierana przez PiS) 27,32 proc. (1080
głosów); Andrzej Hartfil (KWW Normalna Gmina) 10,04 proc. (397 głosów); Marek Strycharczuk
dok. na str. 8 (KWW Wspólna Gmina) 3,9 proc. (154 głosy).
Skład nowej Rady Gminy Milejów: KWW Razem

Gminie – Andrzej Wirski, 65 lat, Tomasz Klęczar,
38 l, Jan Andrzej Buba, 62 l, Piotr Józef Ćwirzeń,
46 l, Marian Turek, 70 l, Marian Charytanowicz,
50 l, Jakub Czesław Jóźwiak, 36 l, Robert Dariusz
Antoniak, 47 l. KWW Magdalena Gajowiak
– Justyna Zielińska, 35 l, Krzysztof Jan Niewiadomski, 59 l. KWW Normalna Gmina – Dawid
Paweł Zawada, 30 l. KWW Wspólna Sprawa –
Przemysław Grzegorz Kurdyga, 24 l. KWW Ewy
Sawic – Ewa Sawic, 69 l. KWW Zbigniew Domański – Zbigniew Leszek Domański, 64 l. PSL
– Anna Starzewska, 62 l.

Puchaczów: Wójtem ponownie został Adam Paweł
Grzesiuk z PSL, który uzyskał 1743 głosów (63,78%).
dok. ze str. 1 czono pokój psychologa i zakupione niezbędne wypo- Jego kontrkandydatka z PiS, Zofia Elżbieta Bachenek
stary spichlerz do pełnienia pielęgniarki. W nowym bu- sażenie potrzebne do reha- zdobyła poparcie 990 osób (36,22%). W skład Rady
nowych funkcji. Istniejąca dynku ŚDS znajdą się także bilitacji i prowadzenia zajęć Gminy Puchaczów weszli: Grzegorz Olender, Ro-

man Gnyp, Mieczysław Skoczylas, Karol Zabłotny,
Marian Guzowski, Edward Szurek, Stanisław Brut,
Tadeusz Nowakowski, Małgorzata Żmuda, Piotr
Sarama, Zofia Bachenek, Urszula Hucz, Wiesława
Ukalska, Wioleta Adamczyk, Szczepan Kanoniuk.

Cyców: W Cycowie odbędzie się druga tura wyborów na wójta gminy. Dotychczasowy wójt Wiesław
Pikuła uzyskał blisko 41 proc. głosów. W drugiej
turze zmierzy się z Martą Kociubą, która otrzymała
poparcie niespełna 30 proc. wyborców.
Znane są natomiast nazwiska radnych. W skład
nowej Rady Gminy Cyców wchodzą: Krzysztof
Walachniewicz, Robert Chudzik, Tomasz Olko,
Rafał Tarczyluk, Jan Nieradko, Maria Kociuba,
Andrzej Zuzaniuk, Jędryszak Marek, Violeta Tobiasz, Mariusz Stasikowski, Dariusz Sobczuk,
Spiczyn: W gminie Spiczyn chętnych na objęcie
fotela wójta było aż pięciu kandydatów. Najwięcej
głosów od mieszkańców uzyskała urzędująca wójt
Dorota Szczęsna (KWW Dorota Szczęsna) - 704
głosy (26,66 proc.). Kontrkandydatem Szczęsnej w
drugiej turze będzie Gustaw Włodarczyk (KWW
Wspólna Przyszłość), który otrzymał 619 głosów,
(23,44 proc.). O tytuł wójta w gminie rywalizowali
jeszcze Tomasz Iwanicki, KWW Razem Możemy
Więcej (564 głosów, 21,36 proc.), Tomasz Żuraw,
KWW Logiczna Gmina (419 głosów, 15,87 proc.),
Joanna Dejko, KWW Joanny Dejko Gmina Spiczyn – Nasze Miejsce (335 głosów, 12,68 proc.)

Edward Romanowski, Anna Kozak-Okońska,
Kazimierz Wnuk. Co warte podkreślenia radni z
komitetu Wiesława Pikuły posiadają bezwzględną
większość w nowej radzie, natomiast Marii Kociubie nie udało się wprowadzić do rady żadnego
kandydata ze swojego komitetu.
Tutaj należy jeszcze dodać, że prawdopodobnie
zostanie zgłoszony protest wyborczy w sprawie
przeprowadzenia wyborów w jednej z obwodowych komisji wyborczych i uzyskania mandatu w
wyniku losowania. Szczegóły już wkrótce.
W skład Rady Gminy Spiczyn weszli członkowie aż 6
komitetów, więc stworzenie koalicji będzie dla wybranej
na wójta osoby nie lada wyzwaniem: Domańska Magdalena (51 głosów), Kasprzycka Maria (47), Karpiński
Bolesław Wincenty (53), Zgierski Artur Zbigniew (76),
Saracyn Karolina Aleksandra (92), Krzysiak Adam Mateusz (60), Biedak Piotr (53), Słomka Sławomir Wojciech (118), Barczak Artur Piotr (161), Dudek Natalia
(78), Klepka Paulina Anna (48), Libera Łukasz (92), Kotowski Daniel Mateusz (50), Gąsior Joanna Franciszka
(46). Radni Mirosław Żerebiec i Agnieszka Krzysiak z
okręgu 6 mają taką samą liczbę głosów (37). O ostatecznym wyniku zdecyduje losowanie.
(nor)

JSW chce kopalni na Lubelszczyźnie
Jastrzębska
Spółka
Węglowa potwierdziła zainteresowanie złożami węgla koksującego w Zagłębiu
Lubelskim.
26 października 2018
roku w Delegaturze Urzędu
Wojewódzkiego w Chełmie
Spółka zaprezentowała swoje
plany rozwojowe. Jastrzębska
Spółka Węglowa kontynuuje
rozmowy z Prairie Mining w
sprawie przejęcia pokładów
węgla koksującego w złożu
„Dębieńsko” na Górnym Śląsku i kopalni „Jan Karski” w Zagłębiu Lubelskim.

Rusza remont „Spichlerza”

obok spichlerza dobudówka 4 mieszkania treningowe i 2 dla podopiecznych. Wokół
zostanie rozebrana i wybu- pokoje interwencyjne. Pod- budynku powstaną chodniki
i miejsca parkingowe.
W pierwszej fazie prac
rozpocznie się wykonywanie podbić fundamentów, a
do końca roku zostanie wyburzona zrujnowana przybudówka. Planowane zakończenie robót w 2019 roku.
Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
wysokości 2.538.032,39 zł,
dowana na nowo. W odno- opieczni będą mieli do dys- dofinansowanie z budżetu
wionym obiekcie znajdą się pozycji taras do odpoczynku. państwa 461.460,43 zł, dofisale zajęciowe, pracownie, Cały budynek zostanie przy- nansowanie z Państwowego
zaplecze socjalne i szatnio- stosowany do potrzeb osób Funduszu Rehabilitacji Osób
we, kuchnia i jadalnia. Dla niepełnosprawnych – będzie Niepełnosprawnych w wysobezpieczeństwa uczestników wyposażony min. w windę. kości 540.000, 00 zł.
BB
zajęć w budynku umiesz- W ramach projektu zostanie

Gminy w których wójtowie zostaną wybrani w 2. turze
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Chiny powracają do budowy elektrowni węglowych
W ostatnich dwóch
latach, ze względu na włączenie się Chin do światowej ochrony klimatu, próbowano redukować, a przy
tym powstrzymywać rozwój
sektora węglowego.
Jednakże energochłonne branże, jak np. budownictwo,
w obecnym 100- leciu doznaje przyspieszonego rozwoju
i potrzebuje coraz więcej
energii elektrycznej.
Do 2013 roku Chiny
odnotowały 12 letni okres
zwiększonego zapotrzebowania na węgiel i energię elektryczną. Doprowadziło to do
przeinwestowania energetyki węglowej w całym kraju,
w efekcie do nadprodukcji
i ryzyka finansowego. Niniejsza ekspansja doprowadziła
do zwiększonego zanieczyszczenia atmosfery, a przy tym
do niedoboru wody w niektórych regionach Chin. Rząd
chiński, tak ze względów gospodarczych i ekologicznych
zmuszony został do przystopowania sektora węglowego.
W kwietniu 2016 roku Chińska Komisja Reform, najważniejszy urząd planowania gospodarczego, wspólnie
z Krajowym Urzędem Energetycznym,
wystosowała
zalecenie do władz prowincji odnośnie ograniczenia
zdolności
wytwórczych

Zbliża się okres zakończenia kadencji władz samorządowych wybranych
w 2014 roku. To czas na
podsumowanie zrealizowanych w tym okresie zadań.
W Gminie Cyców inwestycji nie brakowało.
Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z funduszy unijnych
oraz krajowych, możliwe
było wykonanie wielu inwestycji w celu poprawy warunków życia mieszkańców
wszystkich sołectw gminy.
Wykonaliśmy
inwestycje
i zadania z zakresu budowy
i utrzymania dróg, budowy
chodników, oświetlenia ulicz-

nego, modernizacji ujęć wody,
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, infrastruktury
oświatowej, oraz nowoczesnej
infrastruktury
technicznej.
Zakupiony został sprzęt do
remontów i budowy dróg tj.
2 rozściełarki do kruszywa i
asfaltu, ciężki walec drogowy,
nowoczesna równiarka, dwa
samochody IVEKO, układar-

w sektorze węglowym. Prawie połowa wszystkich chińskich prowincji, objęta była
nakazem odroczenia budowy
nowych elektrowni węglowych. Zastopowano prace
w ponad 100 elektrowniach,
znajdujących się w budowie.
Obecnie, po dwóch latach działań rządu w Pekinie,
w zakresie szybkiej rozbudowy energetyki odnawialnej, a przy tym zatrzymaniu
i redukcji budowy nowych
elektrowni węglowych, ponownie reaktywowano liczne – zamrożone projekty –
i rozpoczęto budowę nowych
elektrowni węglowych. Rodzi się pytanie:, co jest przyczyną tak nagłej zmiany decyzji gremiów rządzących?
Amerykańska
organizacja ochrony środowiska „Coalswarm” twierdzi,
że satelity kalifornijskiego przedsiębiorstwa Planet Labs, zidentyfikowały,
a także sfotografowały liczne
budowy nowych elektrowni węglowych w Chinach,
o zdolności wytwórczej
około 46.700 MW. Niektóre
z tych elektrowni węglowych
już wkrótce zostaną uruchomione. Jeśli wszystkie, będące w budowie elektrownie
zostałyby włączone do sieci
przesyłowych, to o 4 proc.
wzrośnie produkcja energii

ka poboczy, przecinarka asfaltu, skrapiarka do emulsji,
rozsypywacz grysu, oraz inny
sprzęt.
Wybudowaliśmy około 30 km dróg gminnych
oraz wspólnie z powiatem,
18 km dróg powiatowych.
Utwardziliśmy powierzchniowo 45 km dróg, są to
drogi przygotowane do położenia dywanika asfaltowego.
Właśnie na te drogi można
będzie pozyskiwać dotacje z
rządowego programu budowy dróg.
Wykonaliśmy chodniki
na ulicy Kościelnej, Słowackiego, pas pieszo rowerowy na
Wólce Cycowskiej, parking
przy kościele oraz wiele
innych zadań
służących
mieszkańcom,
co nie znaczy
że wszystko
zostało zrobione.
Modernizowaliśmy
oświetlenia uliczne, montując
nowoczesne,
oszczędne
żarówki LED. Niestety
w związku ze zmianą polityki PGE dotyczącej oświetleń ulicznych, musieliśmy
zmienić plany. Będziemy
budować własne oświetlenia uliczne co pozwoli nam
w przyszłości zaoszczędzić

elektrycznej, przy wykorzystaniu węgla.
Dużym
problemem,
z którym borykała się chińska energetyka węglowa do
2016 roku, była „ nie za duża
i nie za mała” zdolność wytwórcza energii elektrycznej.
Co się, więc zmieniło?
Otóż po pewnych wahaniach
podażowo-popytowych, znacząco wzrosło
zapotrzebowanie na energię
elektryczną. Świadczą o tym
najnowsze, opublikowane
dane gospodarcze Chin za
I połowę 2018 roku, a także
nowe trendy polityczne w zakresie krajowej energetyki.
Szef komórki planistycznej Narodowego Urzędu
Energetycznego, Li Fulong,
w trakcie konferencji prasowej stwierdził, że zużycie
węgla wzrosło w I półroczu
2018 roku w porównaniu do
analogicznego okresu roku
ubiegłego, o 3,1 proc. Głównymi jego konsumentami
były elektrownie węglowe.
Dane Krajowego Urzędu
Statystycznego za I półrocze br. wskazują, że zużycie
energii elektrycznej wzrosło
o 9,4 proc.
W niektórych prowincjach stwierdzono duże niedobory energii elektrycznej.
Na przykład w prowincjach
Shandong, Henan, Hunan,

Hubei i Zhejiang popyt na
energię elektryczną przekroczył znacznie jej podaż.
W prowincji Shandong niedobór oszacowano na 3.000
MW.
W związku z tym rząd
poluzował
ograniczenia
w sektorze energetyki węglowej. Już w maju br. Narodowy Urząd Energetyczny
zezwolił na ponowne przystąpienie do budowy nowych
elektrowni
węglowych,
w prowincjach Shaanxi, Hubei, Jiangxi i Anhui. Również w 4 innych prowincjach
poluzowano dotychczasowe
ograniczenia, w kwestii budowy nowych elektrowni
węglowych.
Według analityka energetycznego
Greenpeace,
Lauri Myllyvirta, „ożywienie się zapotrzebowania na
energię elektryczną w chińskim przemyśle, spowoduje
reaktywowanie zamrożonych
ogromnych zdolności wytwórczych”. Twierdzi, że niektóre elektrownie węglowe
były już prawie na ukończeniu i teraz uruchomią produkcję energii elektrycznej.
W związku z tym nastąpi
zwrot rządu w zakresie polityki energetycznej.
Źródło: Klimareporter; September 2018
Bronisław Jaworski

Bogdanka rozpoczyna realizację
nowego projektu proekologicznego
Od września 2018 r. LW Bogdanka wspólnie z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Ptaków realizuje proekologiczny projekt
dotyczący wzmocnienia południowo-wschodniej metapopulacji
wodniczki poprzez odtworzenie odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach
występowania tego gatunku. To kolejne działanie Spółki z zakresu
ekologii oraz wspierania bioróżnorodności na jej obszarze działania,
wpisujące się w strategię społecznej odpowiedzialności (CSR).
Efektem działań będzie
wzmocnienie korytarzy migracyjnych metapopulacji wodniczki w województwie lubelskim,
stworzenie i utrzymanie systemu
korytarzy ekologicznych – łańcuchów siedlisk pomostowych pomiędzy obszarami zajmowanymi
przez wodniczkę, a poprzez to
wzmocnienie głównych korytarzy ekologicznych: południowocentralnego i wschodniego.
W ramach projektu podjęte
zostaną działania, zmierzające do
regulacji i stabilizacji poziomu
wody na fragmencie obszaru Krowiego Bagna, na terenie Polesia, w
sąsiedztwie dawnego PGR Krychów. W tym celu zostaną wybudowane zastawki piętrzące na
rowach odwadniających zanikające Jezioro Łaskie oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo – łąki trzęślicowe. Planowana jest budowa trzech
zastawek, które umożliwią zatrzymywanie i magazynowanie wód
roztopowych oraz zatrzymanie
odpływu wody z terenu w okresie wiosennym i na początku lata.
Dzięki temu wzrośnie uwodnienie
całego obszaru, co przełoży się na
poprawę stanu siedlisk przyrodniczych w kontekście ich zajmowania przez wodniczkę – najrzadszego ptaka migrującego Europy.

Gatunek ten wymaga do
gniazdowania występowania wąskiego spektrum siedlisk torfowiskowych. Wybrana do renaturyzacji powierzchnia ma ogromny
potencjał przydatności dla tego, a
także innych gatunków ptaków.
Renaturyzacja
obszaru
będzie realizowana w latach
2018-2019 przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków, przy wsparciu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.
- Projekt dotyczy ochrony
wodniczki – ptaka, który jest tak
zwanym gatunkiem parasolowym torfowisk – wszelkie działania na jego rzecz przenoszą się
także na korzyści dla innych roślin i zwierząt tego typu siedlisk.
Jednocześnie działania projektu
przyniosą także korzyści dla rolników użytkujących łąki torfowe.
Dzięki zainstalowaniu sprawnie
działających zastawek będą oni
mogli zatrzymać wody wiosenne
na łąkach a spuścić ich nadmiar w
okresie sianokosów. Cieszymy się
że LW Bogdanka zdecydowała się
dofinansować nasz projekt i w ten
sposób przyczynić się do ochrony
dziedzictwa przyrodniczego Polesia Lubelskiego - mówi Jarosław
Krogulec, kierownik ds. ochrony
przyrody w OTOP. A.Koszarna

Podsumowanie kadencji 2014-2018 w gm. Cyców

na oświetleniu ulicznym.
Zniknie problem włączania
i wyłączania oświetlenia.
Wykonaliśmy
modernizację trzech ujęć
wody, wymienione zostały urządzenia uzdatniające wodę. Wybudowaliśmy
kilka kilometrów sieci wodociągowej oraz około 200
przyłączy.
Inwestujemy w młode
pokolenie:
- budujemy infrastrukturę szkolną, (rozbudowa
przedszkola, budowa szkoły
podstawowej w Świerszczo-

za ponad 1 mln zł.
- powstały klasopracownie za 1,5 mln zł, tablice interaktywne, nauka pływania,
oraz wiele innych.
Rozwiązany został problem komunikacji dla seniorów. Wspieramy kluby sportowe oraz inne organizacje
pozarządowe. Planowana jest
rozbudowa obiektów sportowych pod lasem. Wyremontowaliśmy pomieszczenia na
świetlicę środowiskową dla
emerytów i rencistów.
Wspieramy Rady Sołeckie przeznaczając ponad
500.000
zł
rocznie na fundusz sołecki.
Rozpoczęliśmy budowę
targowiska
w
Cycowie,
umożliwi
to
sprzedaż przez
rolników swowie, remonty - Stawek, Mali- ich płodów rolnych przez nanówka, Garbatówka, Głębo- szych rolników. Targowisko
kie – remont przez kopalnię będzie posiadać 10 ogrzewa-

nych boksów
handlowych
oraz budynek
magazynowy.
Dbamy
o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców
– zakupiony
został nowoczesny samochód dla OSP EXCELLENCE to wyróżnieCyców oraz wszystkie OSP nie dla gmin, które przyczysą doposażone w niezbędny niają się do wzrostu gospo-

sprzęt ratunkowo-gaśniczy. darczego i promocji naszego
Ogółem na inwestycje regionu.
wydaliśmy ponad 30 mln zł.
Pozyskaliśmy 10 mln środków z funduszy unijnych
oraz krajowych i w dalszym
ciągu pozyskujemy.
Nasze działania zostały docenione. Między innymi gmina
Cyców w tegorocznej edycji konkursu BUSINESS EXCELLENCE została kolejny raz uhonorowana wyróżnieniem w kategorii
Gmina Przyjazna Inwestorom,
w kategorii gmin wiejskich.
Nagrody przyznawane
w
ramach
BUSINESS
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Lublin wyznaczył kierunek

Powiatowe obchody rocznicy

dok. ze str. 1
Od 10 XI 1918 roku funkcjonowała już oficjalnie jako reprezentant polskich interesów na
tym obszarze. Ściśle współpracowała z założonym w Lozannie
i prowadzonym przez Romana
Dmowskiego Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. Były
też struktury lokalne. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, w Krakowie Polska Komisja
Likwidacyjna (PKL), oparta na
wszystkich stronnictwach z wyjątkiem konserwatystów. Najbardziej radykalny, lewicowy
charakter miały Rady Delegatów
Robotniczych tworzące się m.in.
w Lublinie (5 XI 1918 roku) czy
w Zagłębiu Dąbrowskim.
Tymczasem w Lublinie
w nocy z 6 na 7 XI 1918 roku
ukształtował się Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej, w którym zasiadali
głównie politycy PPS i PSL
Wyzwolenie, a więc partii o
lewicowym charakterze. Premierem został wybitny przywódca ruchu socjalistycznego
w Galicji – Ignacy Daszyński.
Lubelski rząd wymyślony na początku listopada w
Warszawie, podczas narady
Konwentu Organizacji A –
kierownictwa obozu niepodległościowego pod nieobecność
Józefa Piłsudskiego. Rząd,
który z założenia miał działać tylko do powrotu Piłsudskiego z więzienia, nie trwał
nawet tygodnia, ale odcisnął
jednak wielkie piętno na przyszłym kształcie odrodzonej
Polski. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że główne

Powiatowe
obchody
100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości odbędą się 11 listopada
2018 roku.
Tego dnia na godzinę 11.10 zaplanowano
zbiórkę pocztów sztandarowych przed kościołem
pw. św. Barbary w Łęcz-

nej. Zostanie wykonany
montaż słowno-muzyczny
w wykonaniu młodzieży
z Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
oraz Chóru Cordi Est pod
dyrekcją Joanny Ćwirko,
a następnie odbędzie się
msza święta w kościele pw.
św. Barbary w Łęcznej.

Po mszy zebrani przemaszerują na Plac Powstań
Narodowych, gdzie harcerze
zaciągną warty honorowe.
Będą okolicznościowe wystąpienia, apel poległych,
złożenie kwiatów i wieńców.
Uroczystości zakończy
wiązanka melodii patriotycznych w wykonaniu orkiestry
górniczej Lubelskiego Węgla
Bogdanka S.A.

Kiedy usłyszałem obietnice
posła Suskiego o budowie nowoczesnej elektrowni węglowej
w Radomiu, zaraz przypomniał
mi się szlagier zespołu Pod Budą:
Nie przenoście nam stolicy do
Krakowa. Dlaczego? Bo jak mówił sam Andrzej Sikorowski, autor słów tego przeboju – piosenka
miała być ironią na tzw. centralę.
No i co prawda nie do Krakowa,
ale z centrali i do Radomia, przyjechał niejaki Suski, szef gabinetu
politycznego premiera (technik teatralny z wykształcenia). I z grubej
rury zapowiedział budowę nisko
emisyjnej elektrowni węglowej
w Radomiu! No oczywiście jeśli
wybory wygra tam kandydat PiS!
Jakby ktoś nie wiedział, kto to
Suski, to podpowiem, że to ten sam
osobnik, który lokalizację wielkiego lotniska dla lotów tanich linii
lotniczych w tym samym Radomiu
uzasadniał faktem, iż Radom leży
ciut bardziej na południu Polski (niż
np. Modlin) więc Polacy będą mieli bliżej do piramid i całej Afryki
zresztą. Minister, który przemieszcza się chyba samolotami i helikopterami, uważał , że argument
miał ważki. Biedak już zapomniał
pewnie, że przeciętny Polak będzie

się musiał wcześniej też przemieścić się sto kilometrów z okładem,
ale po zwykłej ziemi, a więc pociągiem czy samochodem, co trwa
dosyć długo. Bo przeciętny Polak
w sprinterskiej kolumnie rządowej z kogutem nie jeździ …
i słusznie – bo ma przynajmniej jakąś szansę, że dojedzie do celu bez
wypadku.
Zostawmy jednak na boku
mierne umiejętności jazdy funkcjonariuszy nowej SOP, a skupmy się na elektrowni nagle przenoszonej do Radomia.
Budowę nowoczesnej elektrowni w Starej Wsi pod Łęczną
dwa lata temu zapowiedział minister energetyki Krzysztof Tchórzewski. Inwestorem miała być
Enea, większościowy udziałowiec
LW Bogdanka. Podczas Barbórki
2016 minister mówił do górników
z Łęcznej: Jest jedna na świecie
elektrownia w technologii „czystego” węgla o mocy 200 MW.
W Polsce chcemy zbudować drugą. Aby zmniejszyć koszty transportu być może ta elektrownia
powstanie przy kopalni Bogdanka. Potem wielokrotnie w różnych sytuacjach i przy różnych
okazjach potwierdzał te słowa.

Ostateczna decyzja miała zapaść
po przeprowadzeniu studium wykonalności tej elektrowni.
Tymczasem
niespodziewanie, podczas wiecu wyborczego Wojciecha Skurkiewicza,
kandydata PiS na prezydenta
Radomia, głos zabrał wybitny
znawca carycy Katarzyny Wielkiej i przeniósł nam wymarzoną
elektrownię. Pozostaje nadzieja,
że w drugiej turze Skurkiewicz
przegra z kretesem i nowoczesna wytwórnia prądu z węgla,
będzie wybudowana tam gdzie
ten węgiel się wydobywa.
Chyba, że doradca premiera
podpowie Morawieckiemu, by
węgiel wozić samolotami. Będzie szybciej, a lubelskie lotnisko blisko, to w Radomiu też
zanotują wreszcie jakieś loty.
I wszyscy będą szczęśliwi. Tylko nie ten bezduszny rachunek
ekonomiczny. Ale kto by się
takim „kimś” przejmował! Najwyżej zadedykujemy mu jedną
zwrotkę przeboju Pod Budą:
Czasem we śnie pojawi się poseł
który rację ma zawsze i basta
I uczonym oznajmia mi głosem
że najlepiej nam było za Piasta
MALKONTENT

tezy programowe tego rządu
ukształtowały społeczne zręby
II Rzeczpospolitej.
To właśnie wydrukowany i
rozplakatowany nocą Manifest
tego rządu ogłaszał powstanie
Polskiej Republiki Ludowej o
prawdziwie demokratycznym
ustroju. Obiecywał powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i
proporcjonalne wybory do Sejmu Ustawodawczego. Śmiałym, jak na ówczesne warunki,
krokiem było przyznanie praw
wyborczych kobietom.
Zagwarantowano wolność
sumienia, druku, zgromadzeń,
strajków, zrzeszania się, tworzenia związków zawodowych. Prawa obywatelskie przysługiwać
miały wszystkim, niezależnie od
pochodzenia, wiary i narodowości. Wprowadzono 8-godzinny
dzień pracy. Zapowiedziano
stworzenie systemu ochrony
praw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Obiecano
wprowadzenie powszechnego,
obowiązkowego, bezpłatnego
świeckiego nauczania. Chłopów
i robotników miały zjednać hasła wywłaszczenia wielkiej własności rolnej, upaństwowienia
lasów, kopalń, przemysłu naftowego, komunikacji. Tworzenie
armii polskiej powierzono, w
zastępstwie Józefa Piłsudskiego,
Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu
– szefowi Polskiej Organizacji
Wojskowej.
Lublin dał pierwszych
ministrów i przede wszystkim
dał program. Kiedy uchwalono pierwszą konstytucję,
wszystkie postulaty społeczne,
socjalne, niepodległościowe w

tej demokratycznej konstytucji
zostały zawarte. Ba, wyborcze
prawa kobiet zostały potwierdzone już kilka tygodni później
dekretem Naczelnika Państwa.
Polki uzyskały je jako jedne
z pierwszych w Europie. Dekret Naczelnika Państwa wprowadził również 8-godzinny
dzień i 46-godzinny tydzień
pracy, co później, w 1919 roku
zawarto w stosownej ustawie.
Demokratyczny charakter
państwa i wolności obywatelskie potwierdziła konstytucja
z 17 marca 1921 r. Zachowując zasadę trójpodziału władzy,
wprowadziła ustrój o znacznej
przewadze władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Konstytucja stwierdzała też, że wymiar
sprawiedliwości
sprawować
mają niezależne sądy i gwarantowała niezawisłość sędziom,
którzy podlegali tylko ustawom.
Zakazano legislatywie oraz egzekutywie ingerowania w orzecznictwo. Do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między
władzami administracyjnymi
a sądami przewidziano Trybunał
Kompetencyjny. Konstytucja
zapewniała również swobodę
zachowania praw językowych
i kulturowych mniejszościom
narodowym. Uwzględniała szeroki samorząd terytorialny, gwarantowała podstawowe prawa
i swobody obywatelskie. Wprowadzała obowiązek powszechnego i bezpłatnego nauczania
w zakresie szkoły podstawowej.
Szkoda, że ta konstytucja
przetrwała tylko do 1935 roku
Ryszard Nowosadzki

Nie przenoście nam elektrowni do Radomia
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Jakson pozostaje burmistrzem
Waldemar Jakson będzie dalej burmistrzem
Świdnika. Zdobył 8.625
głosów, co dało mu ponad
54 procentowe poparcie.
Na Waldemara Białowąsa
głosowało 3.904 osób (24,70
proc. wyborców) a na Mariusza Wilka – 3.277 osób
(20,73 proc. oddanych głosów).
Komitet burmistrza dysponuje też większością w radzie miasta. Na 21 radnych –
12 jest z komitetu burmistrza
Waldemara Jaksona, 5 z Koalicji Obywatelskiej i 4 z KWW
Świdnik Wspólna Sprawa.
W skład Rady Miasta
w Świdniku weszli:

Krzysztofa Kamińska
(Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska),
Magdalena Szabała (KWW
Świdnik Wspólna Sprawa),
Włodzimierz Radek (KWW
Waldemara Jaksona), Jerzy
Irsak (KWW Waldemara
Jaksona), Kazimierz Patrzała (KWW Waldemara
Jaksona), Stanisław Skrok
(Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Grzegorz Doroba (Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.
Nowoczesna.
Koalicja
Obywatelska),
Ireneusz Szutko (KWW

Świdnik Wspólna Sprawa),
Roman Kozak (KWW Waldemara Jaksona), Mirosław
Tarkowski (KWW Waldemara Jaksona), Aleksander
Suski (KWW Waldemara
Jaksona), Robert Syryjczyk
(Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Maciej Kantor (KWW
Świdnik Wspólna Sprawa),
Janusz Królik (KWW Waldemara Jaksona), Marcin
Magier (KWW Waldemara
Jaksona), Kazimierz Bachanek (KWW Waldemara
Jaksona), Waldemar Białowąs (Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska), Mariusz Wilk
(KWW Świdnik Wspólna
Sprawa), Katarzyna Denis
(KWW Waldemara Jaksona), Andrzej Krupa (KWW
Waldemara Jaksona), Stanisław Kubiniec (KWW Waldemara Jaksona).
rkn

Zadyszka lubelskiego lotniska
Nieco ponad 40,5 tysiąca podróżnych obsłużono we wrześniu w Porcie Lotniczym Lublin. W
porównaniu z tym samym
okresem ubiegłego roku
oznacza to spadek liczby
pasażerów o ok. 6,3 proc.
Do tego, to trzeci z rzędu
miesiąc z utrzymującą się
tendencją spadkową. Nie
jest dobrze.
Port Lotniczy Lublin
przyzwyczaił nas do ciągłego rozwoju i rosnącej prawie stale liczby pasażerów.
Przypomnijmy, że o ile w
2013 roku z naszego portu
lotniczego skorzystało prawie 190 tys. pasażerów to w
2017 roku było ich już ponad
430 tysięcy. W tym roku do
końca września obsłużono
prawie 369 tys, ale okres lipiec-wrzesień do udanych
nie należał. W ciągu tych
trzech miesięcy przez lotnisko przewinęło się 128 tys.
pasażerów, a rok temu było
ich prawie 135,3 tysiąca.

koniec września 2016 roku,
biorąc pod uwagę dynamikę
wzrostu liczby pasażerów,
plasował Port Lotniczy Lublin na 1. miejscu w Polsce,
5. miejscu wśród lotnisk Unii
Europejskiej oraz 7. miejscu
pośród 378 lotnisk Europy.
I jeszcze w lutym 2018 roku,
kiedy świętowano 1,5 mln
pasażera, lotnisko w Lublinie planowało odprawić
w tym roku ok. 500.000 podróżnych.
Przyczyny spowolnienia
Bezpośredni
powód
mniejszej liczby pasażerów
łatwo podać. Po pierwsze to
efekt czerwcowego zamknięcia przez linie Wizz Air bazy
operacyjnej na lubelskim
lotnisku. W związku z tym
zlikwidowane zostały loty
do Liverpoolu, Doncaster
Sheffield i Tel Awiwu. Z początkiem września wakacyjne rejsy do Burgas przestały
też realizować linie Small
Planet. Szkoda tym większa,
że oferowane w tzw. formule

Może nie jest to jakoś
specjalnie spektakularne obniżenie liczby pasażerów,
ale oddala od PLL moment
osiągnięcia
samowystarczalności ekonomicznej. Jak
było dobrze świadczy fakt,
że na przykład branżowy
serwis www.anna.aero, na

czarter-mix rejsy do Burgas
były przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. W tym
roku samoloty na tej trasie
latały dwa razy w tygodniu.
Niestety, po ogłoszeniu upadłości swojego oddziału w
Niemczech, ten przewoźnik
redukuje liczbę samolotów

na polskim niebie. Co więcej jeden z przedstawicieli
Small Planet stwierdził, iż w
związku z restrukturyzacją
w przyszłym roku najprawdopodobniej nie będziemy
połączeń tego przewoźnika z
Lublina. Na szczęście wiele
wskazuje, że w przyszłorocznej ofercie pozostaną jednak
loty do Burgas. Nie jest jednak pewne, czy nowy przewoźnik będzie je realizował
w dotychczasowej formule,
która umożliwia przelot nie
tylko klientom biur podróży,
ale też pasażerom indywidualnym.
Na tym nie koniec, bo
z końcem października węgierski Wizz Air wykona
ostatnie loty do Sztokholmu
i Kijowa. W tym samym czasie zawieszone zostaną rejsy
linii easyJet do Mediolanu
i póki co nic nie wskazuje
na to, by brytyjska linia w
przyszłym roku miała powrócić na nasze lotnisko.
Tradycyjnie na zimę znikną
połączenia Ryanair do Dublina, choć w tym przypadku
raczej pewny jest ich powrót
w przyszłorocznym sezonie
letnim. Irlandzka firma wciąż
natomiast nie potwierdziła,
czy po 31 marca przyszłego
roku będzie latać do Londynu Stansted.
Kolejna zła wiadomość
dotyczy tras na wschód. Linie Bravo Airways, które
w czerwcu uruchomiły trzy
połączenia z Ukrainą, już zamknęły ostatnią z nich. Jako
pierwsze, po zaledwie kilku
tygodniach, zawieszone zostały loty do Kijowa i Charkowa. Teraz to samo stało się
z połączeniem do Chersonia.

Będą niższe rachunki za ogrzewanie?
W Urzędzie Miasta
w Świdniku odbyło się spotkanie władz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„PEC” oraz firmy Megatem z Lublina.
Jego efektem jest list
intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy podmiotami.
Ma ona w perspektywie uniezależnić Świdnik od jednego
dostawcy ciepła, którym aktualnie jest elektrociepłownia Veolia Wschód.

Negocjacje z lubelską
elektrociepłownią Megatem
prowadzone były od roku.
Powód jest prosty, ciepło
z Lublina jest o ponad 16 procent tańsze, niż te ze świdnickiej elektrociepłowni. Co
więcej, ceny Veolii mogą
jeszcze wzrosnąć po wejściu
w życie europejskich przepisów
o wzroście opłat za emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Jednak aby mieszkańcy
Świdnika mogli płacić niższe

rachunki za ciepło potrzebne
do ogrzania mieszkań i wody
należy zbudować rurociąg,
którym ciepło popłynie z Lublina do Świdnika. Studium
wykonalności tej inwestycji ma powstać na wiosnę
2019 roku. Według bardzo
wstępnych założeń, koszt
budowy rurociągu wyniesie
od 36,5 mln zł do 41,3 mln
zł. Zdaniem ekspertów rury
ciepłownicze najlepiej poprowadzić od ul. Chemicznej
i Rataja w Lublinie do
komory znajdującej
się przy miejskim targowisku w Świdniku.
Podczas spotkania
ustalono też powstanie
zespołu, który przygotuje plan dalszych
działań. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, ciepło
z Lublina do Świdnika będzie mogło popłynąć najwcześniej
gdzieś w 2020 roku.
nor

Oficjalnie przyczyny leżą w
problemach
technicznych
przewoźnika, który polskiej
stronie deklaruje przywrócenie połączeń w listopadzie.
Co innego wynika jednak
z oficjalnego stanowiska
ukraińskiej linii, która u siebie pisze, że w tej chwili nie
planuje jednak ich przywracania.

upadłego lotniska w Radomiu i stworzenia tam głównej
bazy tanich linii lotniczych.
W planach jest olbrzymia
rozbudowa lotniska w tym
mieście i przystosowanie go
do obsługi 10 mln pasażerów
rocznie.
Jak powiedział Mariusz
Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Pol-

Co prawda we wrześniu Polskie Linie Lotnicze
LOT zainaugurowały loty do
Warszawy, które mają głównie umożliwiać dogodne
przesiadki na trasy krajowe
i zagraniczne, ale ten ruch
nie zrekompensuje wspomnianych wyżej ubytków.
W związku z tym władze lubelskiego lotniska niedawno
obniżyły tegoroczną prognozę dotyczącą liczby obsłużonych podróżnych z pół miliona do 450 tysięcy.
Cios w plecy z Radomia?
Część spośród zawieszonych czy zlikwidowanych
połączeń to zapewne efekt
kłopotów
przewoźników.
Niektórzy fachowcy od lotnictwa zwracają jednak uwagę, że na przykład działania
Wizz Air mogą już wynikać
z zamierzeń rządu ratowania

skie Porty Lotnicze” (PPL),
lotnisko w Radomiu ma być
lotniskiem komplementarnym dla Okęcia, a później
dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzja ta uderza przede wszystkim w leżący koło Warszawy Modlin
(54 km z Okęcia na lotnisko
w Modlinie) na rzecz Radomia (104 km od Warszawy).
Wielu specjalistów uważa,
że jest to decyzja polityczna,
bowiem w modlińskim lotnisku większościowy pakiet
udziałów mają samorządy, a
upadły Radom wykupiła za
12,7 mln zł państwowa PPL.
A rząd ideologicznie popiera
firmy państwowe.
Zostawmy jednak modlińskie lotnisko i wróćmy
do lubelskiego. Tu też fachowcy zwracają uwagę, że
w dłuższej mecie rządowe

wsparcie dla Radomia może
poważnie zaszkodzić dobrze
rozwijającym się lotniskom
w Lublinie (głównie kapitał
samorządowy) a nawet w
Rzeszowie. – Według mnie
rozbudowa lotniska w Radomiu będzie oznaczać upadek
lotniska w Lublinie i lotniska
w Łodzi – stwierdza wprost,
w rozmowie z portalem next.
gazeta.pl, niezależny
ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński.
– Jakie są powody takiego przedsięwzięcia dokonanego
na wyraźne polecenie
premiera? To przede
wszystkim pomoc dla
kandydata PiS na
prezydenta Radomia
Wojciecha Skurkiewicza – uważa Krzysztof Hetman, europoseł
i prezes Zarządu Wojewódzkiego
PSL
w Lublinie. Jego zdaniem, to
właśnie plany związane z radomskim lotniskiem spowodowały, że w ostatnim czasie
przewoźnicy
zlikwidowali
kilka tras z Lublina. Inaczej
uważa Artur Soboń, poseł
PiS i wiceminister inwestycji i rozwoju. – Linie lotnicze
zaczęły wycofywać się z Lublina przed zakupieniem przez
Porty Lotnicze lotniska w Radomiu – podkreśla. Tyle, że
o planowanej rozbudowie lotniska w Radomiu głośno było
na długo przed samym kupnem, a prasa o pomyśle pisała
już w kwietniu 2018 roku.
Trudno dziś przesądzić,
czy ten wielki port lotniczy
w Radomiu powstanie. Tak
czy tak władze Portu Lotniczego Lublin mają nad czym
myśleć.
Ryszard Nowosadzki
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Komplet zwycięstw górniczek

Piłkarski raport

W ekstralidze kobiet
za nami runda jesienna.
Ostatni, 11. mecz górniczki rozegrały w ostatnią
niedzielę października na
wyjeździe z wiceliderem tabeli Czarnymi Sosnowiec.
Dokonując oceny pierwszej
części rozgrywek w wykonaniu Górnika Łęczna
należy wystawić zespołowi
z Łęcznej szóstkę w skali
sześciostopniowej.
Nie może być inaczej
gdyż mistrzynie Polski i zdobywczynie krajowego pucharu
w 11 meczach odniosły jedenaście zwycięstw. Mało tego w 10
meczach straciły tylko pięć bramek zaś strzeliły aż 54! Najboleśniej o sile naszych mistrzyń
przekonały się AZS Wrocław
i Mitech Żywiec. Wrocławianki uległy na własnym boisku
Górnikowi aż 0:9 zaś Mitech
w Łęcznej 0:8.
Najtrudniejszą
przeprawę
łęcznianki
miały
w dwóch meczach. Pierw-

szy to wyjazdowy mecz
w Łodzi z miejscowym UKS
SMS Łódź. Zakończył się on
zwycięstwem drużyny z grodu
dzika 2:1. Dużo emocji przyniosło spotkanie rozegrane w
ramach ósmej kolejki. Wówczas w Łęcznej zielono-czarne
podjęły byłego mistrza Polski
Medyka Konin. Do przerwy
nasz zespół prowadził 2:0 po
bramkach Sylwii Matusik i
Eweliny Kamczyk. Wydawało
się, że spotkanie jest już rozstrzygnięte. Goście jednak się
nie poddali i dziesięć minut po
przerwie koninianki strzeliły
bramkę kontaktową. W tym
momencie wynik meczu był
sprawą otwartą bowiem jedna bramka to żadna przewaga. Na szczęście dla kibiców
Górnika trzecią bramkę na 10
minut przed końcem strzeliła
Dominika Grabowska. Medyk
nie poddawał się walcząc do
końca. Walka przyniosła połowiczny sukces bowiem przeciwnik łęczyńskiego zespołu

W przedostatnią sobotę
października w Bychawie
odbył się IV Międzygminny
Turniej Piłkarzy Weteranów
w piłce nożnej. Hasło zawodów: ”ruch to zdrowie”.
Turniej rozgrywany był na
orliku systemem każdy z każdym. W zawodach udział wzięły zawodnicy z 4 gmin: Bychawa (Mieczysław Tracz, Jacek
Ozimek, Paweł Dudek, Piotr
Gęba, Waldemar Kot, Andrzej
Lichman, Tomasz Piwnicki,
Wojciech Czapla, Jarosław Janik,Andrzej Miszczak, Piotr
Rzucidło); Jabłonna (Piotr
Ziętek, Adam Rzucidło, Adam
Nowak,Ryszard Niedźwiadek,
Eugeniusz Drwal, Andrzej Kowalski, Józef Dycha, Mariusz

Klimek, Piotr Pochwatka ); Ludwin (Ryszard Białek, Sawicki
Piotr, Grzegorz Różycki ,Piotr
Nastaj, Adam Duklewski, Kazimierz Brzozowiec, Sławomir
Siodłowski, Wiesław Bodzak,)
i Łęczna (Zbigniew Kocowski,

Górnik II Łęczna
Za nami dwanaście kolejek o mistrzostwo IV ligi, grupa lubelska. Choć zdecydowanym liderem jest Hetman
Zamość z 33 punktami, rezerwy prowadzone przez trenera
Jacka Fiedenia mogą być z
dotychczasowych występów
w pełni zadowolone. Ich bilans to 25 punktów na które
złożyło się osiem zwycięstw
i jeden remis. Trzy razy drużyna schodziła z boiska bez
punktu. Na trzy mecze przed
końcem rundy jesiennej zielono-czarni plasowali się w
tabeli na trzecim miejscu.
Sezon drużyna rozpoczęła od
mocnego akcentu, bowiem
w pierwszej kolejce rozgromiła na własnym boisku 5:0
Ładę 1945 Biłgoraj. Z trzech
porażek najdotkliwsza miała miejsce w ósmej kolejce.
Wówczas łęcznianie ulegli
w iście hokejowym wyniku
bo 0:6 w Lubartowie Lewartowi. Nie sprostali również w
jedenastej kolejce Hetmanowi w Zamościu. Tym razem
w gościach ulegli 1:4. W 13
serii gier Górnik podjął na
własnym boisku Lubliniankę
Lublin zaś w 14 zmierzy się
na wyjeździe z Tomasovią
Tomaszów Lubelski.
Tur Milejów
Trwa fatalna passa milejowian w rozgrywkach klasy
okręgowej, grupa Lublin.
Problemy kadrowe sprawiają,
że zespół przegrywa mecz za
meczem. Nie pomogła „nowa
miotła” czyli zmiana trenera.
Zespół trenuje obecnie Jacek
Kubicki. W 12 kolejce mile-

jowianie ulegli na własnym
boisku średniakowi ligi, drużynie POM Iskra Piotrowice
aż 1:7. Drużyna dotychczas
straciła 46 bramek, strzelając
9 i z jednym punktem zdobytym w Milejowie w ramach
czwartej kolejki w meczu z
Opolaninem Opole Lubelskie zajmuje w tabeli ostatnie miejsce. Jeden z meczów
Tur przegrał walkowerem.
Miało to miejsce w 3 kolejce
w meczu z Mazowszem Stężyca. Przed nowym trenerem
ogrom pracy, niewątpliwie
władze klubu muszą też pomyśleć o wzmocnieniach, w
innym wypadku nasz zespół
z wielkim hukiem spadnie z
okręgówki. W ostatni weekend października Tur rozegrał
mecz na wyjeździe ze Stalą
Poniatowa. Kolejny mecz
również wyjazdowy czeka
zespół 3 lub 4 listopada w
Świdniku z Avią II (3 miejsce
w tabeli po 12 kolejce).
Błękit Cyców
Za drużyną 10 meczów
w ramach rozgrywek Klasy
A, grupa Lublin III. Ostatni
występ to zimny prysznic
dla kibiców drużyny. Cycowianie na własnym boisku bowiem przegrali 1:2
z Perłą Mełgiew. Ogólnie
bilans zespołu jest na plus.
Pięć zwycięstw dwa remisy
i trzy porażki. Zdobyte 17
punktów przy bramkach 1311 daje zespołowi w tabeli
szóste miejsce. W derbach
powiatu łęczyńskiego Błękit
w ramach 2 kolejki rundy
jesiennej zwyciężył na własnym boisku 1:0 Ludwinia-

ka Ludwin. Dwudziestego
ósmego października Błękit
zagrał na wyjeździe z GKS
Niemce. Tydzień później
przeciwnikiem naszej drużyny będzie również GKS ale
ten z Niedźwiady.
Ludwiniak Ludwin
Z dużym optymizmem
oczekują kolejnych meczów
kibice ludwińskiej drużyny.
Jak dotychczas rozgrywki
Klasy A, grupa Lublin III
są niezmiernie dla drużyny
udane. Zespół osiem razy
udowadniał wyższość nad
przeciwnikiem. Dwa razy
schodził z boiska pokonany.
Na trzy kolejki przed półmetkiem rozgrywek ludwinianie
z dorobkiem 24 punktów są
wiceliderami
rozgrywek.
Tracą do lidera GKS Niemce cztery punkty. Z obecnym
liderem Ludwiniak zmierzy
się w Ludwinie w ramach
ostatniej tegorocznej kolejki
10 lub 11 listopada. Wracając do dotychczas rozegranych spotkań warto zwrócić
uwagę na kolejki 3 i 4. Wówczas to zawodnicy trenowani przez Grzegorza Sajnaja
w dwóch meczach strzelili
przeciwnikom 12! bramek
tracąc dwie. O sile naszej
drużyny boleśnie przekonały się zespoły Krzczonovii
Krzczonów i Tajfuna Ostrów
Lubelski ulegając Ludwiniakowi po 1:6, ten drugi zespół
przegrał tak wysoko na własnym boisku. W 11 kolejce
nasz zespół rozegrał mecz w
Ludwinie z Rohland Tuszów.
Na przedostatni mecz jesieni
zespół uda się 3 lub 4 listopada do Piotrkowa na mecz z
miejscową Piotrcovią.
Mariusz Łagodziński

W dniach 17-25 września we włoskim mieście Lidio Di Jesolo odbyły się Mistrzostwa Świata w Kickboxingu federacji WAKO.
Nasz lokal oprócz usług Bardzo dużą niespodziannoclegowych zaprasza także na ką okazał się występ na tej
specjały kuchni polskiej. rekl imprezie Nikodema Dejko,
podopiecznego Akademii
Sztuk Walki Go-Fight.
Zawodnik
poprzez zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Polski
które odbyły się w
marcu
bieżącego
roku zakwalifikował
się do kadry narodowej Polski kadetów.
Tym samym został
powołany na Mi-

strzostwa Świata, co było
dla niego bardzo dużym
wyróżnieniem.
W turnieju wzięło udział
ponad 2500 zawodników
z 65 krajów. Nikodem stoczył ciężki bój z gospodarzem turnieju, który ostatecznie przegrał, jednak sam

udział w turnieju takiej wysokiej rangi był dużym zaszczytem.
Treningi Akademii Sztuk
Walki Go-Fight odbywają
się w Szkole Podstawowej
nr 4 w Łęcznej a trenerem
łęczyńskiej sekcji jest Dawid
Szewczyk.

strzelił bramkę. Uczyniła to
w 90 minucie z rzutu karnego
Natalia Chudzik. Więcej bramek jednak już nie padło i po
bardzo emocjonującym meczu
przy bardzo licznej publiczności liczącej prawie tysiąc ludzi
Górnik zwyciężył 3:2.
W klasyfikacji strzelców
prowadzi Ewelina Kamczyk,
która w 10 meczach pokonywała bramkarki przeciwniczek aż dwadzieścia razy.
Druga w tej klasyfikacji
jest Patricia Hmirova, która
strzeliła dotychczas o połowę bramek mniej niż nasza
super snajperka. Osiem bramek strzeliła dla górniczek
Dominika Grabowska zaś
siedem Gabriela Grzywińska. Po 10 meczach Górnik
z kompletem punktów był
liderem tabeli.
Mariusz Łagodziński
ps. W niedzielę (28.10) mistrzynie Polski rozprawiły się na
wyjeździe z KKS Czarni Sosnowiec, pokonując rywalki 5:2.

Zwycięstwo zespołu z Ludwina

Kawalec, Grzegorz Zielik, Tadeusz Gmurkowski, Stanisław
Bosak).
Wyniki meczów ŁęcznaJabłonna 1:1,Ludwin-Bychawa
1:0 , Ludwin-Jabłonna 1:0,Bychawa -Łęczna3:0, BychawaJabłonna 4:0, Łęczna-Ludwin2:2. Końcowa klasyfikacja: I m-ce: Ludwin
7 pkt, II m-ce Bychawa
6 pkt, III m-ce: Łęczna 2
pkt, IV m-ce: Jabłonna1
pkt. Zawody przebiegały
w miłejatmosferze. Patronatem imprezy był Powiat
Lubelski a głównym organizatorem Mieczysław
Superson Piotr, Mirosław Ko- Tracz działacz miejscowego
walik, Stanisław Paszkiewicz, klubu piłkarskiego.
Sławomir Stasikowski, Andrzej
MŁ

Pokoje gościnne w 30-tce
Jesienią w Łęcznej przybył nowy
obiekt noclegowy. Swoje Pokoje
Gościnne otworzyła firma 30-stka.
W centrum miasta na Deptaku
do dyspozycji osób szukających
noclegu jest przygotowanych
24 miejsc noclegowych. Goście
mogą skorzystać z przytulnie
urządzonych pokoi 2, 3, 4osobowych
wyposażonych
w łazienki,TV, wi-fi. Obiekt
posiada w swojej ofercie pokoje:
małżeńskie, pokoje rodzinne,
apartament dla zakochanych,
pokój 4 osobowy z wyposażonym
aneksem kuchennym.
Mamy nadzieję stworzyć
ciepłą i miłą atmosferę aby goście
nas odwiedzający czuli się u nas
nie jak w hotelu ale jak w domu
i zechcieli nas polecić swoim

znajomym. Obiekt posiada pokoje
przygotowane dla rodzin z dziećmi
z możliwością
udostępnienia
łóżeczka dla malucha , wanienki,
przewijaka. Pokoje mają osobną
sypialnie dla rodziców i pokój
dla dzieci. Pokój z aneksem
kuchennym dla 4 osób to oferta
dla gości, którzy cenią sobie
własne wyżywienie. W naszej
ofercie jest także apartament dla
zakochanych – doskonałe miejsce
na noc poślubną.
Voucher na taki nocleg
może być doskonałym prezentem
dla syna , córki , chrześniaka
z okazji ślubu. Mile widziani
są u nas pracownicy różnych
firm na wyjazdach służbowych.
W atrakcyjnej cenie można u nas
wynająć pokój ze śniadaniem.
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JSW chce kopalni na Lubelszczyźnie
dok. ze str. 3
W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono, że część złoża „Lublin”
zawiera węgiel gazowo-koksowy typu 34 (semi-soft),
który potencjalnie może
zostać wykorzystany przez
JSW, wzmacniając tym samym potencjał surowcowy
Spółki. Kopalnia „Jan Karski” wpisuje się nie tylko w
strategię rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej na lata
2018–2030, ale wykracza też
daleko w przyszłość, nawet
do 2050 roku. – Zagłębie Lubelskie posiada duże zasoby
węgla koksującego, które pozwoliłyby Jastrzębskiej Spółce Węglowej na wzrost wolumenu wydobycia, obniżenie
kosztów produkcji, a to mogłoby mieć wpływ na wzrost
efektywności Spółki – mówi
Daniel Ozon, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - JSW jest spółką górniczą, musimy więc koncentrować się nad poszerzeniem

bazy zasobowej, ponieważ to
ona gwarantuje funkcjonowanie Grupy Kapitałowej JSW.
Złoża węgla, którymi interesuje się Spółka, znajdują
się w centralnej i południowowschodniej części województwa lubelskiego. Zasoby operatywne w tych złożach wynoszą 200 mln ton węgla koksującego typu 34.1 oraz 34.2.
Powierzchnia rozpatrywanego
złoża to 151 km2. Można ją
porównać do pięciu zakładów
wielkości kopalni „Budryk”,
która działa w śląskich Ornontowicach. Do wydobycia jest
tu ok. 5 mln ton węgla rocznie, a koszt budowy kopalni
szacowany jest na ok. 2,5 mld
zł. Nowa kopalnia mogłaby
wygenerować miejsca pracy
dla około 2300 osób.
Nie ma jednak pewności,
że rozmowy doprowadzą do
zawarcia jakiejkolwiek umowy, nie ma też pewności co
do formy ewentualnej transakcji. Należy też podkreślić,
że potencjalna transakcja,

Budynek powiatowy, przychodnia prywatna
Mieszkańcy „Starej Łęcznej” martwią się o przychodnię, która znajduje się w pobliżu ich domów.
Budynkiem zarządza powiat łęczyński. Rada powiatu
poprzedniej kadencji zgodziła
się na sprzedaż przychodni. Zarząd poinformował o przetargu,
który miał odbyć się 30 października z ceną wywoławczą
650 tys. zł. Został jednak odwołany ze względów formalnych.
Teraz decyzję będzie musiała podjąć wybrana właśnie nowa
rada. Przed radnymi stoi trudne
zadanie. Powiat jest zadłużony,
brakuje mu pieniędzy na niezbędne wręcz inwestycje – zwłaszcza
drogowe. Istnieje wielki problem
z utrzymywaniem nieefektywnej
struktury powiatowej oświaty, do
której z budżetu należy dokładać
sporo ponad otrzymywaną subwencję z państwowej kasy. Te-

Historia przystępnie opowiedziana

Książka „Zapobiec klęsce...” jest analizą tworzenia Wojska Polskiego
w niepodległej Polsce, przygotowań II Rzeczpospolitej do wojny jak i
jej przebiegu. Pokazuje co się naszym przodkom udało w tym zakresie
i co niestety sknocili. Praca nie skupia się
tylko na samej armii,
ale daje również obrazszerszychdziałań,
w sferze gospodarki,
finansów i organizacji zaplecza. Czego
w II RP nie zrobiono, co zaniedbano,
kogo nie chciano
słuchać, by lepiej
przygotować polską armię do nadciągającej wojny – na te i inne pytania znajdą
Czytelnicy odpowiedź właśnie w książce „Zapobiec klęsce ...”. Na portalu Historykon.pl można
znaleźć artykuły oparte na tej książce.

raz na starcie będzie musiał też
decydować o losie przychodni
zdrowia.
Najprostszym rozwiązaniem
jest sprzedaż budynku, z której
będą po prostu pieniądze. Na drugiej szali jest jednak 4 tysiące pacjentów, którzy z tej przychodni
korzystają. Ośrodek zdrowia przy
ul. Rynek II na Starym Mieście
prowadzi jednakże prywatna spółka „Twój lekarz”. Zarządza nią
Piotr Jastrzębski, wieloletni radny
powiatowy, wybrany na radnego z
komitetu Twój Samorząd, również
w tegorocznych wyborach. Współwłaścicielem spółki, korzystającej
z powiatowego majątku, jest córka
powiatowego radnego.
Sytuacja jest więc bardzo
pogmatwana, jednak nikt nie
obiecywał radnym, że będzie
łatwo. Czas wyborczych obietnic się skończył, zaczął się czas
działania.
(nor)

Książka do nabycia w księgarniach internetowych. Ostatnie
94 egzemplarze wydania. Obecna na pewno w: aros.pl, bonito.
pl, czytam.pl, motyleksiazkowe.
pl, taniaksiazka.pl.i innych.

o ile do niej dojdzie, uzależniona jest od spełnienia
szeregu warunków, o czym
Spółka informowała w swoich komunikatach.
JSW zainteresowana jest
także pozyskaniem od Praire
Mining złoża „Dębieńsko”
położonego na terenie woj. śląskiego. Badania potwierdziły
techniczne możliwości związane z udostępnieniem pokładów węgla z tego złoża przy
wykorzystaniu infrastruktury
sąsiedniej kopalni „KnurówSzczygłowice”. Konieczna jest
jednak modyfikacja warunków
technicznych przedsięwzięcia
oraz uzyskanie niezbędnych
zmian decyzji administracyjnych, w tym koncesyjnych.
Z pokładów złoża „Dębieńsko” – już półtora roku
po uzyskaniu zezwoleń – będzie można wydobywać do
500 tys. ton rocznie węgla
orto-koksowego typu 35,
który stanowi 90 proc. zasobów surowca w tym rejonie.
(nor)

ogłoszenia drobne
Sprzedam lub zamieni
mieszkanie M-6 - 82 m2 na
os. Samsonowicza w Łęcznej
na M-2 lub M-3 w Łęcznej.
Tel. 691 158 101
Sprzedam bez czynszowe
mieszkanie (z wyposażeniem) 35m2 w Puchaczowie,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, działka 5 ar. Cena
120 tys (do uzgodnienia)
WGN Biuro Nieruchomości w Łęcznej. Skutecznie
sprzedajemy. Zadzwoń! tel.
513 686 864
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej przy ul. Rynek II
w Łęcznej, ok. 70 m2, garaż,
działka 1,62 ar. Cena 249 tys.
zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Brzezinach, pow.
65ar, częściowo ogrodzona,
dojazd z dwóch stron, wszystkie media, na działce dom
letniskowy, dwa garaże. Cena
215 tys. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działkę budowlaną 18 ar w Kol. Podzamcze,
wszystkie media, kanalizacja,
przy drodze asfaltowej. Cena
115 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Sprzedam działki rolne i rolno-budowlane w Ciechankach
i Rossoszu. Tel. 513 686 864.
Zatrudnimy w biurze rachunkowym w Łęcznej osobę
z dobrą znajomością i doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu ksiąg handlowych.
Tel 817523402

