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Porządkują park
Do 18 grudnia potrwają
prace porządkowe i pielęgnacyjne w parku na Podzamczu.
Obejmują one przede wszystkim
ciągi komunikacyjne. Wyciętych
zostanie około 70 drzew stwa-

rzających zagrożenie dla życia
i zdrowia spacerowiczów.
Są to pierwsze poważniejsze od kilku ostatnich lat prace
w parku. Urzędnicy ratusza prodok. na str. 4

19 listopada prezydent Lublina nie dostał zgody na budzącą kontrowersje sprzedaż Archidiecezji Lubelskiej miejskich
działek na Rudniku za zaledwie
10 proc. ich wartości. Rada Miasta postanowiła, że nie zajmie się
na razie propozycją prezydenta.

To była już kolejna próba
sprzedaży działek przy ul. Dożynkowej 31 (0,68 ha) i Narcyzowej 29b (1,2 ha) gdzie kościół
katolicki chce postawić świątynię i dom opieki. We wrześniu
podobną uchwałę wycofał sam
dok. na str. 4
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Na rzecz niepełnosprawnych Pewna przyszłość kopalni
Znamy skład nowej Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób
Niepełnosprawnych. Od października w Radzie zasiadają:
Małgorzata Paprota, Agnieszka
Korzeniewska, Małgorzata Więcławska-Siwek, Barbara RadkoJędruszak, Aneta Zabłocka.
Powiatową Społeczną Radę
ds. Osób Niepełnosprawnych
powołuje starosta na okres
czterech lat. Rada liczy pięciu
członków, którzy reprezentują
fundacje, organizacje pozarządowe, a także są przedstawicielami samorządów. Na czele

Rady stanęła Małgorzata Paprota, wiceprzewodniczącą została Agnieszka Korzeniewska,
a funkcję sekretarza pełni Małgorzata Więcławska-Siwek.
Opiniowanie
projektów
i programów – to główne, ale nie
jedyne zadania, jakimi zajmuje
się Powiatowa Rada Społeczna
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jej główny cel to inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób
niepełnosprawnych.
BB

Utrzymanie
zatrudnienia, pewność zbytu znacznej
części wydobywanego węgla
oraz utrzymanie przychodów
dla budżetów samorządowych
i dalszy udział kopalni
w przedsięwzięciach społecznych i kulturalnych w regionie –
to najważniejsze informacje dla
mieszkańców regionu po konferencji prasowej, którą w Lublinie 24 listopada mieli przedstawiciele Enei i Bogdanki.
Na konferencji poinformowano, że Rada Nadzorcza LWB

odwołała dotychczasowy zarząd
i powołała nowy, na trzyletnią
kadencję. Prezesem spółki pozostał Zbigniew Stopa, a Waldemar
Bernaciak nadal będzie pełnił
funkcję wiceprezesa ds. handlu
i logistyki. Nowe osoby w czteroosobowym zarządzie to Jakub
Stęchły, wiceprezes ds. zakupów
i inwestycji oraz Piotr Janicki,
wiceprezes ds. ekonomicznofinansowych. Przewodniczącą
Rady Nadzorczej została Dalida
Gepfert, wiceprezes Enei.
dok. na str. 3

– Mamy ogromną nadzieję,
że nadal będziemy sprzedawali
śmigłowce dla polskiej armii,
że pewne decyzje, które do tej
pory podjęto, zostaną zmienione i Polska znowu będzie kupowała śmigłowce w kraju, a nie
za granicą, bo przecież PZLŚwidnik ma ogromny potencjał
– twierdzi ciągle Krzysztof
Krystowski, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik. Czy ta
nadzieja jest uzasadniona?
Wygrana PiS na nowo
rozbudziła w Świdniku i Miel-

cu nadzieje na zmianę decyzji
w sprawie przetargu na dostawę
wielozadaniowych śmigłowców
dla polskiej armii. Według Radia
ZET, którego dziennikarze mieli się dowiedzieć nieoficjalnie,
politycy PiS planują zakup 30
a nie 50 Caracali. Radio w swojej
depeszy dodało jednak, że maszyny ratownicze dedykowane
polskiemu wojsku lądowemu i siłom morskim mieliby dostarczyć
Amerykanie, szczegółów jednak
nie ma. Tymczasem przedstawiciele Airbus Helicopters mówią,
że aby tak się stało, całe postępowanie przetargowe musiałoby
się rozpocząć od nowa, tymczasem negocjacje dotyczące dotychczasowej umowy mają się
już wkrótce skończyć.
Z kolei Antoni Macierewicz, już jako nowy szef MON,
stwierdził, że ministerstwo prowadzi przegląd postępowania na
dok. na str. 3

Targi wokół przetargu
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40 lat minęło, jak ...
21 listopada 1975 roku
w obecności najwyższych ówcześnie władz – I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza – wmurowano akt erekcyjny pod budowę
Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Wcześniej, bo 17 stycznia
uchwałą rządu podjęto decyzję o
budowie Kopalni Pilotująco-Wydobywczej LZW. Szybko, bo już
w lutym tegoż roku rozpoczęto
wiercenia głębokich otworów
mrożeniowych dla szybu S.1.1.
Różnie więc można datować początek lubelskiego węgla, pewne
jest, że było to 40 lat temu.
Dzisiaj LW „Bogdanka”
S.A. ma możliwości wydobywania ponad 10 mln ton węgla rocznie; w 1982 roku, kiedy to w listopadzie uruchomiono pierwszą
ścianę wydobywczą, o długości
raptem 100 metrów, udawało się
pozyskiwać zaledwie 800 ton na
dobę. Dopiero w styczniu 1985
udało się osiągnąć 1000 t/dobę.
Oto miara przemian jakie zaszły
w lubelskiej kopalni.
Początki były jednak bardzo
trudne, ziemia zaciekle broniła dostępu do swoich skarbów. W 1979
roku do wykonanego pierwszego
szybu S.1.1 w Bogdance wdarła się woda z piaskiem (tzw. kurzawka) niszcząc obudowę szybu
i zatapiając obydwa wykonane już
szyby i podszybia. Z uwagi na olbrzymie problemy, jakie piętrzyły
się w początkowym okresie budowy kopalni pierwsza ściana zwana badawczą prowadziła samotną
eksploatację przez ponad 5 lat.
Sny o potędze
Na szczęście dla kopalni, jak
i całego regionu, “władza” niezmiennie widziała tu nowe zagłę-

bie węglowe z 6-7 kopalniami,
centralnym zakładem wzbogacania
węgla, o wydobyciu 25 milionów
ton węgla handlowego i zatrudnieniu 24 tys. górników w kopalniach,
a wraz z firmami towarzyszącymi
ponad 40 tysięcy osób. Zakładano
budowę nowych dróg, miast, a nawet lotniska.
Miał więc być sukces, a było
ciężko. Dopiero uruchomienie szybu S.1.4 w Nadrybiu w listopadzie
1985 roku, wyposażonego w tymczasowe urządzenie wydobywcze
pozwoliło na wzrost wydobycia
kopalni do około 2500 t/dobę.
W kwietniu 1986 roku uruchomiona została druga ściana
w Bogdance, a we wrześniu 1987
roku pierwsza ściana w Nadrybiu.
Przełom w rozwoju eksploatacji węgla nastąpił w listopadzie
1988 roku, kiedy po 11 latach
budowy, oddano do użytku szyb
wydobywczy S.1.3 z urządzeniem
skipowym o pojemności 30 ton
i wydajności 18 800 t/dobę.
Kiedy wydawało się, że
„Bogdanka” najgorsze ma już za
sobą, niespodziewanie nastał czas
walki o przetrwanie i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Nowa ekipa rządowa w ramach
próby ratowania upadającego
systemu nagle zaczęła zwracać
uwagę na ekonomiczne aspekty
działalności państwowych firm.
Tymczasem w 1989 roku kopalnia Bogdanka miała wydajność
dołową wydobycia węgla stawiającą ją na 33 pozycji w kraju,
a w 1990 r nawet na 41 miejscu.
Jak przyznają sami pracownicy
kopalni, z powodu niskiej wydajności pracy i przy wysokich
kosztach produkcji, złej jakości
wydobywanego węgla oraz braku

nowoczesnych urządzeń, kopalnia w Bogdance uważana była za
jedną z najgorszych w Polsce i zaliczono ją do grupy kopalń trwale
nierentownych – przewidzianych
do likwidacji. A pracowały w kopalni 5693 osoby, w tym 4982 na
stanowiskach robotniczych.
Z czerwonej latarni na
lidera
Kiedy koniec kopalni wydawał się bliski, zarówno wśród kadry kierowniczej jak i w związkach
zawodowych znaleźli się ludzie,
którzy postanowili największy w
regionie zakład pracy ratować.
Podjęto wspólnie niełatwą decyzję
o zwolnieniach. W 1990 r zatrudnienie wynosiło już 4845 osób, by
w 1998 r spaść do 3280. To miara
trudnych decyzji jakie musiano w
kopalni podejmować. Jednocześnie w ramach procesu oddłużeniowego zawarto w 1993 roku
układ sądowy, a rok później ugodę
bankową. To dało kopalni oddech i
możliwość inwestowania.
Same zwolnienia nie przyniosłyby efektów, które udało
się w Bogdance osiągnąć. Warto
bowiem wspomnieć, że w całym
naszym górnictwie od 1989 do
2001 roku zatrudnienie spadło
o 268 tys. osób, do końca grudnia
2002 roku spółki węglowe podpisały 138 umów oddłużeniowych,
apomimotegogórnictwoprzyniosło
w tymże roku 1,2 mld zł strat!
O powodzeniu przemian w Bogdance zadecydował cały proces restrukturyzacji technicznej, organizacyjnej, majątkowej, finansowej
oraz właśnie zatrudnienia. Dzięki
temu na swoje 30. lecie kopalnia
mogła się szczycić wydobyciem
ponad 5 mln ton rocznie i siedmiokrotnym zdobyciem tytułu Kopalni
Roku.
Biorąc to po uwagę, w 2004
roku Zarząd rozpoczął realizację

inwestycji, której celem było podwojenie mocy produkcyjnych kopalni z jednoczesnym co najmniej
20 proc. obniżeniem jednostkowego kosztu produkcji. Kalkulacja była prosta – nasz tani węgiel
znajdzie nabywców, drogi ze Śląska nie. Kolejne lata potwierdzały
słuszność podjętej drogi. W 2008
roku LW Bogdanka miała jednostkowy koszt produkcji na poziomie
144 zł/t przy średniej dla polskich
kopalń 222,6 zł/t. Trudna sytuacja
śląskich kopalń, dostarczających
80 proc. krajowego zapotrzebowania (spadające wydobycie i brak
inwestycji w przyszłą eksplorację,
rosnące bariery technologicznogeologiczne, eskalacja żądań płacowych) a w efekcie szybko rosnące
koszty (245 PLN w pierwszych
miesiącach 2009) były szansą dla
LW Bogdanka. Spółka sprzedawała węgiel poniżej kosztu wytworzenia węgla na Śląsku! Sprzedawała
i wydobywała coraz więcej.
W 2014 r wydobyto 9,19 mln ton.
Do gry wchodzą politycy
Kalkulacje zrobione w kopalni opierały się o rachunek
ekonomiczny i potrzeby gospodarki. Nikt jednak nie przewidział
wpływu polityki na gospodarczą
rzeczywistość Polski. Ceny węgla zaczęły tak spadać, że śląskim
kopalniom zaczęło brakować pieniędzy na wypłaty. Rząd nawet
przedstawił dosyć racjonalny program naprawy, związany nie tyle
ze zwolnieniami co z zamykaniem
trwale nierentownych kopalń. Zapomniał tylko, że przedstawia go
w roku wyborczym.
O wyborach nie zapomnieli
związkowcy i powiedzieli twardo
nie. Ekipa premier Kopacz, mając
świadomość spadającej popularności Platformy Obywatelskiej, ugięła
się pod żądaniami. Zapowiedziano
pieniądze na restrukturyzację bran-

ży. Mając jednak świadomość ograniczeń wynikających z członkostwa
w Unii Europejskiej nie sypnięto
dużą kasą. Największa spółka węglowa w Polsce, zarazem najmniej
efektywna, by mieć na wypłaty zaczęła wyprzedawać węgiel z hałd
poniżej kosztów produkcji, jednocześnie cały czas wydobywając
nowy. Ceny węgla w kraju poszybowały znów w dół.
Dumpingowe ceny węgla
stosowane przez Kompanię Węglową spowodowały kłopoty ze
sprzedażą surowca przez LW Bogdanka. Musiano zredukować prace
przygotowawcze wyrobisk, dostosowując je do planu produkcyjnego na poziomie ok. 8,5 mln ton.
Zmniejszono zatrudnienie o 300
osób na koniec lipca 2015 (4630
pracowników w stosunku do 4930
na początku roku). Przeprowadzono dalsze ograniczenia w planie inwestycyjnym na 2015 r., do
poziomu 361 mln zł tj. o 80 mln
zł mniej w stosunku do założeń
z czerwca br. i 200 mln zł mniej
w stosunku do planu pierwotnego.
Jednocześnie większościowy pakiet akcji LW Bogdanka wykupił
jeden z głównych odbiorców węgla od kopalni – Grupa Enea.
W dzisiejszej sytuacji LW
Bogdanka S.A. ma zapewniony
trwały byt. O tym czy będzie
jednak mogła wykorzystać posiadany potencjał znów zadecydują politycy. Dzisiaj to od Prawa
i Sprawiedliwości zależy, czy
będzie dobra zmiana w polskim
górnictwie, czy też PiS ulegnie
śląskim górnikom, wpakuje kolejne miliardy w nierentowne
kopalnie, a my wszyscy zapłacimy rachunek, który z czasem wystawi nam Unia Europejska. LW
Bogdanka już swój rachunek za
działania PO zapłaciła.
Ryszard Nowosadzki

Węgiel, ropa
i gaz - niezbędne
Niemiecki „die Zeit”napisał, że ludzkość bezwzględnie
potrzebuje kopalnych/organicznych nośników energii. Uważa
się, że światowe zapotrzebowanie na energię będzie w dalszym
ciągu wzrastało, zaś wypełnienie
go odnawialnymi nośnikami jest
wręcz niemożliwe. Problem ten
będzie rozważany na Szczycie
Klimatycznym w Paryżu, który
rozpoczął się 30 listopada br.
Radykalni ekolodzy, np.
z Greenpeace uważają, że od 2050r.
zapotrzebowanie na energię zostanie pokryte z odnawialnych źródeł
energii. Czy to jest realistyczne?
Zapewne nie!
Dzisiaj każdy chce mieć lodówkę, dobre oświetlenie, elektroniczne
urządzenia, a więc konsumować będzie się coraz więcej energii (aktualnie 5,5 kWh/głowę mieszkańca).
Przy ok. 7 mld mieszkańców globu
zapotrzebowanie na energię wynosi ok. 40 TWh. Za około 100 lat na
kuli ziemskiej zamieszkiwać będzie
około 10 mld osób, które konsumować będą, około 60 TWh energii.
Czym zastąpić kopaliny, skoro mamy coraz więcej protestów
przeciwko farmom wiatrowym,
wykorzystywaniu biomasy, kolektorom słonecznym, fotowoltanice,
itp. Aby zastąpić węgiel, ropę i
gaz należałoby wybudować ponad 2000 elektrowni jądrowych.
To nierealne. Wydaje się więc, że
dzisiaj najlepszym rozwiązaniem
jest uruchomienie rygorystycznych
programów oszczędnościowych,
ograniczających nadmierne zużycie
energii, czy też jej marnotrawienie.
Zobaczymy co przyniesie
Szczyt Klimatyczny w Paryżu, ale
zbyt dużego pola manewru nie ma.
Źródło: Die Zeit; Oktober
2015r. Opr: B. Jaworski
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Pewna przyszłość kopalni
dok. ze str. 1
Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent
energii elektrycznej oraz cieplnej. Lubelski Węgiel Bogdanka
to z kolei najbardziej efektywne
przedsiębiorstwo górnicze w kraju. Enea jest głównym odbiorcą
produktów kopalni, a Bogdanka
to największy dostawca paliwa dla
kluczowych węglowych źródeł
produkcji prądu, jakie Enea ma w
Elektrowni Kozienice. Obie spółki są notowane na warszawskiej
giełdzie. W najbliższym czasie nastąpi konsolidacja finansowa Bogdanki z Grupą Enea i gotowe będą
plany dalszej integracji kopalni z
koncernem energetycznym.
- Wchodząc do Grupy Enea
otwieramy nowy rozdział w historii kopalni. Połączenie z koncernem energetycznym zapewni Bog-

dance pozytywną i stabilną przyszłość, w czasie, gdy sytuacja na
rynku węgla jest trudna – mówił
Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka. - To świetna transakcja
nie tylko dla grupy Enea, ale też
dla Bogdanki i dla naszych akcjonariuszy. Taka transakcja, która
pozwala wszystkim uczestnikom
odnotować zwycięstwo - mówiła
wiceprezes Enei ds. finansowych
Dalida Gepfert.
Rzeczywiście,
Bogdanka
jest obecnie głównym dostawcą
węgla do należącej do Enei elektrowni Kozienice. Do 10 bloków
tej elektrowni dostarcza 3,5 mln
ton węgla rocznie. W lipcu 2017
r. ma być oddany do użytku nowy
blok tej elektrowni i jej zapotrzebowanie na węgiel wzrośnie według szacunków - od 5,5 mln
ton do 7,5 mln ton węgla rocznie.

To będzie przede wszystkim węgiel z Bogdanki. Jednak kopalnia
w ubiegłym roku zakończyła program inwestycyjny, który spowodował wzrost zdolności wydobywczych do 11,5 mln ton węgla
rocznie, jednak trudności z jego
zbytem spowodowały, że plany
na rok bieżący zostały zmniejszone do 8,5 mln ton węgla. Dlatego w przyszłości planowane jest
wykorzystanie tych możliwości. Kopalnia mając zapewniony zbyt
znacznej części wydobywanego
węgla przez Eneę, łatwiej sprzeda resztę – mówił prezes Stopa.
- Wejście do grupy energetycznej
oznacza dla kopalni pewność odbioru węgla, ale nie tylko – zapowiadała z kolei Dalida Gepfert.
– Będziemy rozważać możliwość
wspólnej budowy nowych elektrowni opalanych mułem opadowym lub węglem z Bogdanki.
R. Nowosadzki

Zmienia się klimat
w Europie
Zachodzące zmiany klimatyczne stają się dla ludzi
coraz bardziej odczuwalne i coraz częściej niosą za sobą
zagrożenia dla zdrowia i życia. Mają one charakter globalny, jednak w zależności od strefy klimatycznej, przejawiają się różnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W Europie Środkowej i Wschodniej, czyli w rejonie,
w którym znajduje się także Polska, obserwuje się przede wszystkim systematyczny wzrost temperatury maksymalnej dla regionu, zmniejszające się ilości opadów
latem, zwiększającą się temperaturę wody oraz rosnące
ryzyko pożarów lasów.
Konsekwencją tych zmian będzie coraz częstsze występowanie między innymi powodzi, suszy i pożarów.
One z kolei będą miały coraz bardziej negatywny wpływ
na ludzkie zdrowie, stan gospodarki i stan środowiska
naturalnego, w którym funkcjonujemy. Warto także podkreślić, że odpowiedzialność za niekorzystny stan klimatu spoczywa w dużej mierze na działalności człowieka
i szybko postępującym rozwoju cywilizacyjnym.
Według szacunków Unii Europejskiej, bez wdrażania
działań ukierunkowanych na przystosowanie się do no-

wych warunków klimatycznych, koszty związane z naprawą powstałych szkód będą ogromne. Dlatego, aby minimalizować negatywne skutki, Europa rozpoczęła realizację
różnych działań adaptacyjnych. Obejmują one bardzo
szerokie spektrum narzędzi - począwszy od kampanii informacyjnych po wdrażanie systemów wczesnego ostrzegania przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
Jednym z programów edukacyjno-informacyjnych
w Polsce jest Autobus Energetyczny, który jest wyjątkową formą mobilnej wystawy prezentującej technologie przyjazne środowisku. W listopadzie będzie on
podróżował po województwie lubelskim. Aktualną trasę Autobusu można sprawdzić na stronie internetowej
www.autobusenergetyczny.pl. Serdecznie zapraszamy.

Sąd Rejonowy w Lublinie
ponownie zajmie się sprawą
byłego chirurga ze szpitala w
Łęcznej, który oskarżony jest
o przyjmowanie łapówek od
pacjentów. Taką decyzję podjął podczas rozprawy apelacyjnej Cezarego S. sędzia W.
Pastuszak.
Przed lubelskim sądem odbyła się rozprawa apelacyjna
Cezarego S. W czerwcu 2015
roku, za przyjmowanie łapówek
został on skazany przez Sąd
Rejonowy w Lublinie na rok
pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. W pierwszej
instancji otrzymał również karę
7,5 tysiąca złotych grzywny
oraz przepadek przyjętej korzy-

BUDŻET GMINY CYCÓW NA ROK 2016
rządu terytorialnego w kwocie
230.000,00 zł,
3. wydatki na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99
000,00 zł,
4. wydatki na realizację zadań
określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł,
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 506 336,00 zł,
6. wydatki na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie
585 249,00 zł.
Zadania inwestycyjne w 2016 r.
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 0,5 km wraz z przyłączami - 3 szt. w m. Szczupak
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 1,1 km wraz z
przyłączami - 6 szt. w m. Nowy
Stręczyn
3. Przebudowa stacji wodociągowej w m. Cyców
4. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2009L
5. Przebudowa drogi gminnej Nr
105327L w m. Wólka Cycowska
6. Przebudowa drogi gminnej Nr
105322L w m. Kopina-Garbatówka
7. Przebudowa drogi gminnej Nr
105329L Malinówka-Barki
8. Przebudowa drogi gminnej
w m. Szczupak (dz.nr ewid.98)
9. Przebudowa drogi gminnej
Szczupak-Ostrówek Podyski (dz.

nr ewid.85 w Szczupaku i dz.nr
ewid.242 w Ostrówku Podyskim)
10. Przebudowa drogi gminnej w
m. Szczupak (dz.nr ewid.36)
11. Przebudowa drogi gminnej
Ostrówek Podyski-Garbatówka
(dz.nr ewid.142 w Ostrówku Podyskim i dz.nr ewid.47 w Garbatówce)
12. Przebudowa drogi gminnej
w m. Ostrówek Podyski (dz.nr
ewid.145)
13. Przebudowa drogi gminnej
stanowiącej działkę nr 102 w m.
Podgłębokie (poprzez wykonanie
nawierzchni z masy asfaltowej)
- fundusz sołecki sołectwa Podgłębokie
14. Przebudowa drogi gminnej
stanowiącej działkę nr 603 w
m. Kopina (poprzez wykonanie
nawierzchni z masy asfaltowej) fundusz sołecki sołectwa Kopina
15. Wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działkę
nr 171 w m. Wólka Nadrybska fundusz sołecki sołectwa Wólka
Nadrybska
16. Wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 34 w m. Wólka
Cycowska - fundusz sołecki sołectwa Wólka Cycowska)
17. Przebudowa drogi gminnej
stanowiącej działkę nr 257 w m.
Cyców Kolonia Druga (poprzez
wykonanie nawierzchni z masy
asfaltowej) - fundusz sołecki sołectwa Cyców Kolonia Druga
18. Zakup układarki poboczy
19. Opracowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie kładki
dla pieszych przez rzekę Świnkę
w m. Ludwinów - fundusz sołecki sołectwa Ludwinów

ści majątkowej. Łącznie miał
przyjąć od pacjentów 1400 zł.
Trzech z nich miało dać Cezaremu S. po 300 zł, a jeden 500
złotych. Trzy zarzuty dotyczyły
spraw z 2010 roku, jeden z 2011
r., a lekarz nie przyznaje się do
winy. Według prokuratury pieniądze były wręczone przez trzy
osoby, bo jedna z pacjentek w
ten sposób zapłaciła za zabieg
swój i córki.
− Najpierw chcieli mi
udowodnić błąd w sztuce, a ja
wierzyłem, że jestem lekarzem z
prawdziwego powołania - mówił
w sądzie Cezary S. - Pacjenci
przychodzili do mnie i opowiadali mi, jak próbowano ich zastraszać i zmuszać, by przyznali

Targi wokół przetargu

się do wręczania mi łapówek dodawał.
− Apelację wnieśliśmy,
gdyż zeznania świadków są niewiarygodne, a Cezary S. jest
szanowanym lekarzem z dobrą
opinią - przekonywał mecenas
Stanisław Estreich. - Jeden ze
świadków leczy się psychiatrycznie, powinien być przesłuchiwany w obecności biegłego
psychiatry, a tak się nie stało
- mówił Krzysztof Kukuryk,
drugi adwokat chirurga. Innego zdania był prokurator, który
wnosił o utrzymanie zaskarżanego wyroku.
− Apelacja została jednak uwzględniona i sprawa została skierowana do ponownego
rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy.
(nor)
zakłady, przynosić korzyść polskim robotnikom i polskim inżynierom.
Jest jeszcze inny aspekt
całej sprawy. PZL-Świdnik,
największa w kraju fabryka
helikopterów, złożyła do Sądu
Okręgowego w Warszawie pozew o unieważnienie wartego,
13,4 mld zł przetargu na wojskowe śmigłowce wielozadaniowe.
Podnosi w nim 17 poważnych
naruszeń prawa dotyczących offsetu, składu zwycięskiego konsorcjum (Airbus Helicopters i
Heli Invest), a także niedopuszczalnych, jej zdaniem, zmian reguł i wymagań w trakcie postępowania, choćby zmniejszenie z
planowanych 70 do 50 - liczby
zamawianych przez wojsko śmigłowców.
(nor)

dok. ze str. 1
śmigłowce wielozadaniowe, by
sprawdzić, czy przetarg należy
powtórzyć; także dalsze decyzje dotyczące systemu obrony
powietrznej średniego zasięgu
zależą od poznania stanu negocjacji. Dodał też, że dokumenty, które poznałem jako poseł,
wskazywały, że to postępowanie

trzeba unieważnić i rozpocząć je
od nowa. Nie mogę jeszcze odpowiedzieć, czy dokumentacja w
MON potwierdza ten punkt widzenia - zastrzegł minister
Minister MON dodał też,
iż polskie pieniądze powinny,
w tym wymiarze, w jakim jest
to możliwe z punktu widzenia
skuteczności, rozwijać polskie

20. Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej (przy
OSP Cyców) - fundusz sołecki
sołectwa Cyców
21. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Głębokie - fundusz sołecki sołectwa
Głębokie
22. Zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wiejskiej w Bekieszy (zakup wiaty garażowoskładowej blaszanej) - fundusz
sołecki sołectwa Bekiesza
23. Budowa Szkoły Filialnej
w Świerszczowie (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Świerszczów Kolonia - 14
000 zł)
24. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych
25. Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Cyców
26. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kopina
27. Zakup i montaż hybrydowej
lampy ulicznej w m. Zaróbka fundusz sołecki sołectwa Zaróbka
28. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych oraz jednostek organizacyjnych gminy Cyców na
terenie gminy Cyców
29. Zakup traktorka do koszenia
trawy wokół budynku świetlicy
wiejskiej przy OSP Nowy Stręczyn - fundusz sołecki sołectwa
Nowy Stręczyn
30. Zakup altany ogrodowej (zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Stawku - działka
nr 98) - fundusz sołecki sołectwa
Stawek
31. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej
w Garbatówce (zestaw zabawowy) - fundusz sołecki sołectwa
Garbatówka

Herb i sztandar gminy Cyców

Artykuł powstał i został opublikowany w ramach projektu
Autobus Energetyczny, współfinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść artykułu odpowiada
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Przegląd Cycowa
Określa się łączną kwotę planowanych dochodów
budżetu gminy w wysokości
28.998.172,00 zł, z tego dochody
bieżące w kwocie 25.052 907,00
zł i dochody majątkowe w kwocie 3.945.265,00 zł, w tym:
1. dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
2.945.042,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie 363.700,00 zł,
3. dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00
zł,
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000,00 zł,
5. dochody z tytułu opłat za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi w kwocie
291.360,00 zł.
Określa się łączną kwotę planowanych wydatków
budżetu gminy w wysokości
35.422.172,00 zł, z tego wydatki
bieżące w kwocie 24.797.582,07
zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.624.589,93 zł, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w
kwocie 2.945.042,00 zł,
2. wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samo-

Lekarz do poprawki

Komisja Heraldyczna uchwałą nr 77-1518/O/2015 z dnia 11
września 2015 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektów herbu, flagi, banneru, sztandaru oraz pieczęci Gminy Cyców.
Uchwała ta została przekazana również Ministrowi Administracji
i Cyfryzacji, który również powyższe projekty zaopiniował pozytywnie. Poniżej przedstawiamy wzór herbu oraz sztandaru.
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Przedszkole zamiast kościoła? W Lublinie drożej
dok. ze str. 1
prezydent, po tym jak przedstawiciele mieszkańców Ponikwody (ponad 100 osób) złożyli
protest wobec miejskich planów
sprzedaży ziemi na Rudniku.
Obie działki wyceniono łącznie
na 3,7 mln zł a prezydent chce je
sprzedać za 370 tys. zł.
Część mieszkańców obawia
się ponadto, że kościelne inwestycje uniemożliwią budowę potrzebnego im przedszkola, żłobka i szkoły. Dlatego 18 listopada złożyli obywatelski projekt
uchwały o przeznaczeniu działki

przy Dożynkowej 31 na budowę
przedszkola i żłobka. Podobną
uchwałę radni przyjęli we wrześniu, a dotyczyła ona budowy na
innej działce (u zbiegu ul. Majerankowej i Narcyzowej) „centrum kulturalno-oświatowego”,
w którego skład wejść ma przedszkole, szkoła podstawowa
i dom kultury.
Teraz całym tym zamieszaniem wokół wykorzystania
działek na Rudniku zajmą się
komisje, a następnie cała Rada
Miasta Lublin.
(rkn)

Porządkują park
dok. ze str. 1
szą mieszkańców o ostrożne korzystanie z terenów parkowych.
Poszczególne jego fragmenty
będą zamykane wraz z postępem prowadzonych prac porządkowych. Koszt inwestycji
to 27 tysięcy złotych.
W listopadzie urząd prowadził konsultacje społeczne, wykorzystując internetową sondę
i ankiety. Mieszkańcy Łęcznej

mieli możliwość zgłaszania pomysłów na zagospodarowanie
parku. Większość wskazywała
by park był miejscem wypoczynku, spędzania czasu całymi rodzinami. Ratusz będzie w
przyszłym roku aplikował o pozyskanie środków na renowację
parku w Łęcznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
GK

Tytuł i koronę Miss DISCOpolowania 2015 zdobyła
mieszkanka Ludwina Magda Palmi. W trakcie Wielkiej
Gali Finałowej 14 listopada w
centrum rozrywki Mega Music Wilga pokonała rywalki z
całej Polski.
Jak można przeczytać na
stronie organizatora konkursu
DISCOpolowanie to ogólnopolski cykl festiwali promujący
głównie muzykę Disco.
W trakcie imprezy na promocję mogą liczyć utalentowani
muzycy i piękne dziewczyny.
Te drugie startują w wyborach
Miss: Miss Publiczności oraz
Miss Discopolowania. Ten drugi
tytuł zdobyła pochodząca z Lu-

dwina 17-letnia Magda Palmi.
BB

ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną
8 ar w Łęcznej, tel. 508-353-924
Sprzedam lub zamienię M-6,
82m2, na M-2 lub M-3, os. Samsonowicza, atrakcyjna lokalizacja.
Tel. 691-158-101
Sprzedam siedlisko z budynkami
w Grądach koło Ludwina tel. 609
114 110
Sprzedam działkę budowlaną 20
ar w Krępcu Nowym lub zamienię
na mieszkanie w Łęcznej w rozliczeniu z dopłatą. Do uzgodnienia.
tel. 533 585 666
Sprzedam ciągnik rolniczy Renault 55 w bardzo dobrym stanie
3-cylindrowy ogrodniczy. Tel.
609 114 110
Wynajmę mieszkanie, 40 m2, ul.
Staszica 5 tel. 609 114 110

Miss z Ludwina

Sprzedam mieszkanie własnościowe w tarasowcu, 71m2, 2/3p.,
parkiet, 3 szafy „komandor”, zabudowana kuchnia, cena 245 tys.
Do uzgodnienia Tel. 66 33 43 774
Sprzedam mieszkanie M-5, 70m2
przy ul. Gwarków 3, 3 piętro, po
remoncie, salon połączony z kuchnią + trzy pokoje, duży przedpokój
i balkon, tel. 502 553 540
Sprzedam dom w Łęcznej + garaż
os. Słoneczna tel. 605 290 660
Sprzedam mieszkanie M-4 61.3m2
(I piętro) na ul. Górniczej. Cena do
uzgodnienia. tel. 512 315 158
Sprzedam dom o pow. użytkowej 170
m2, podpiwniczony, kuchnia, 6 pokoi,
2 łazienki, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie; w Milejowie, na działce 10 ar. Przedszkole 20 m od domu.
Cena do negocjacji. Tel. 81 75 72 191.
Sprzedam dom wolnostojący, dwu
piętrowy, 6 pokoi, dwie kuchnie,
3 łazienki, ogród, garaż. Łęczna, ul.
Słoneczna. Cena 470 tys. Tel. 600719-743; 737-316-228
Sprzedam nowy parterowy, wygodny dom o powierzchni 221m2
na działce 30ar w Witaniowie
przy lesie Borek. Cena 370 tys.
Możliwa zamiana na mieszkanie
w Łęcznej lub Lublinie. Tel. 511370-610; 722-355-179

Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o zmianie granic
Strefy Płatnego Parkowania
i podwyżce opłat za parkowanie
w niej. Radni przegłosowali też
nowy cennik biletów w komunikacji miejskiej, który wejdzie w
życie 1 lutego 2015 roku.
Radni zgodzili się z propozycjami prezydenta miasta
i wprowadzili dwie strefy płatnego
parkowania określane mianem Podstrefy „A” i „B” - szczegółowo o nowych cenach pisaliśmy w poprzednich wydaniach gazety. Tu przypomnę, że w podstrefie „A” pierwsza

godzina postoju kosztować będzie
3 zł, druga: 3,60 zł, trzecia: 4,30
zł, każda następna: 3 zł, bilet 24godzinny: 20 zł. W podstrefie „B”
pierwsza godzina: 2 zł, druga: 2,40
zł, trzecia: 2,80 zł, każda następna:
1 zł, bilet 24-godzinny: 15 zł.
Przyjęto również podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej a jedyną zmianą
w stosunku do projektu jest pozostawienie popularnego biletu
30-minutowego tyle, że droższego
– będzie kosztował 3,20 zł zamiast
dotychczasowych 2,80 zł.
(nor)

W niedzielę 22 listopada na
ulicy Wojska Polskiego rozpędzony Volkswagen Passat jadący w kierunku osiedla Bobrowniki zderzył się z autobusem
Łęcz-Trans.
Kierowca samochodu osobowego, prawdopodobnie z przyczyny
nadmiernej prędkości, stracił panowanie nad autem i uderzył w bok autobusu. Siła uderzenia była tak duża,
że stracił koło, a później odbił się i
wjechał w dwa samochody Seicento
stojące pod pobliskim barem.
Kierowca uciekł z miejsca
zdarzenia. Dwa dni później był już
w rękach policji. Okazał się nim 25

letni mieszkaniec Łęcznej. Za swój
czyn odpowie przed sądem.
Ulice: Wojska Polskiego, Akacjowa, Leśna, stają się dla kierowców
bez wyobraźni miejscem głupich wyścigów i przyciskania gazu do dechy.
Co jakiś czas dochodzi tam do kolizji drogowych, utraty panowania na
łuku drogi i niestety poważniejszych
wypadków.
Mieszkańcy za naszym pośrednictwem poprosili policjantów
o częstsze patrole. Funkcjonariusze odpowiedzieli natychmiast zapowiadając wzmożone działania
i brak pobłażliwości dla kierowców
z ciężką nogą.
GK

Dwoje mieszkańców gminy Milejów w wieku 79 i 91
lat straciło swoje oszczędności po tym jak do swoich domów wpuścili nieznane osoby.
Wyobraźnia oszustów nie zna
granic, prześcigają się w sposobach działania. Wymyślają
ciągle nowe historie, które pozwalają im bezwzględnie wykorzystywać starsze osoby.
29 października łęczyńscy
policjanci zostali zaalarmowani
o dwóch przypadkach kradzieży
pieniędzy do których doszło na
terenie gminy Milejów. Najpierw
na teren posesji 79–letniej kobiety przyjechał samochód. Z auta
wysiadł nieznany mężczyzna i
kobieta. Twierdzili, że ,,rozdają
rzeczy za darmo, dla ludzi, którzy wierzą w Boga”. 79–latka
wraz z mężczyzną poszła do jego
auta obejrzeć oferowane rzeczy.
Mężczyzna wręczył jej buty oraz
komplet pościeli. Kiedy 79–latka

wróciła do domu po pieniądze
wówczas nieznajomi odjechali.
Kobieta sprawdziła swoją torebkę i wtedy okazało się, że straciła
850 zł.
Ofiarą oszustów padł również 91–letni mężczyzna. Na
teren jego posesji również przyjechał samochód. Po chwili do
domu przyszedł mężczyzna.
Twierdził, że jest lekarzem i zaczął ,,badać” 91–latka, dotykając rękoma okolice klatki piersiowej. Następnie obaj wyszli
na dwór. Nieznany mężczyzna
z samochodu wyjął dwie ściereczki kuchenne i wręczył je staruszkowi po czym odjechał. Jaka
się później okazało, 91–latek
w kieszeni koszuli miał 300 zł.
które stracił podczas rzekomego
,,badania”.
Policjanci poszukują sprawców i po raz kolejny apelują
o rozsądek i ostrożność.
(rn)

Niebezpiecznie ulice Łęcznej

Okradają starszych ludzi

Napadli dla wygranej
Dwóch mieszkańców Świdnika – w wieku 19 i 22 lat – pobiło
mężczyznę, który wygrał pieniądze
na automatach. Wcześniej zniszczyli jeszcze dwa samochody.
Do zdarzenia doszło 14 listopada w sobotę po północy. Policja otrzymała zgłoszenie, że na
ulicy bije się trzech mężczyzn.
Na widok policjantów dwóch z
nich rzuciło się do ucieczki. Po
krótkim pościgu zostali zatrzymani przez policjantów, a następnie doprowadzeni do świdnickiej
komendy. Chwilę wcześniej ktoś
inny zadzwonił na policję i po-

wiadomił o zniszczonych samochodach na pobliskim parkingu.
Policjanci zatrzymali opryszków, którzy napadli chłopaka,
bo chcieli mu odebrać pieniądze,
które wygrał na automatach. Byli
pijani, alkomat wykazał po 1,5
promila alkoholu u każdego.
Po wytrzeźwieniu zostali
przesłuchani. Przyznali się do
pobicia oraz uszkodzenia dwóch
pojazdów (szacowane straty to
1500 zł) i wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze.
Grozi im do 5 lat pozbawienia
wolności.
(nor)

W Łuszczowie mierzą prędkość
Odcinkowy pomiar prędkości w Łuszczowie został włączony w nocy, z 16 na 17 listopada.
Tym samym skończył się okres
testów i system pomiaru prędkości w Łuszczowie został uruchomiony jako jeden z trzech pierwszych w kraju. Do końca roku ma
działać 27 takich urządzeń.
Funkcjonowanie urządzenia
polega na pomiarze średniej prędkości na odcinku 2900 metrów.
System rejestruje moment wjazdu oraz wyjazdu samochodu i na
podstawie czasu przejazdu oblicza
średnią prędkość. Wielu kierowców, dla których system jest mało
zrozumiały, po wjechaniu w ob-

szar pomiaru zwalnia do 50 km/h,
chociaż można tam jechać do
90 km/h. Potem „stracony czas”
chcą nadrobić w dalszej drodze.
Razem nie sprzyja to płynności
a nawet bezpieczeństwu ruchu.
W województwie lubelskim
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym,
czyli jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, utworzona w celu centralizacji i automatyzacji nadzoru
nad ruchem drogowym, posiada
sieć 27 fotoradarów, w tym 6 w
nowych lokalizacjach: Janów Lubelski, Polichna, Firlej, Pełczyn,
Łuszczów i Przytoczno.
(r)

W Pionkach odbyły się 7.
Otwarte Mistrzostwa Polski
Tang Soo Do. Koreańska sztuka walki ściągnęła ponad 200
zawodników z 20 klubów z całej
Polski. Świetnie spisali się młodzi łęcznianie, którzy trenują w
LKSW „Dan” Sekcja Łęczna.
Prawdziwy grad medali
stał się udziałem: Łukasz Oleszek – układy (złoty), Zuzanna

semi-contact, techniki specjalne
(wszyscy brązowe).
Wysoką formę nasi zawodnicy potwierdzili podczas zawodów
Polish Open Cup Opole 2015.
Zadanie nie było łatwe, bo do rywalizacji przystąpiło 550 zawodników.
Kolekcję sekcji łęczyńskiej,
której trenerem jest Dawid Szewczyk, wzbogaciły kolejne krążki:
Sara Steć - soft-stick (złoto),
Łukasz Oleszek
- soft-stick Natalia Oleszek (2) układy tradycyjne i kopnięcia
szybkościowe
(wszyscy srebrne). Kacper Glowienka – układy
tradycyjne, Bartosz Sadowski
– soft-stick, Daniel Szostakiewicz
– soft-stick (medale brązowe).
W klasyfikacji drużynowej
LKSW „Dan” zajął pierwsze
miejsce na 24 drużyny z sześciu
państw, za co otrzymał puchar.
M. Łagodziński

Grad medali łęcznian

Guz – układy, Natalia Oleszek –
walki semi-contact, Julia Matyś
(w drużynie) wszystkie srebro.
Jakub Wojciechowski – układy,
Sara Steć – układy, walki touchcontact Zuzanna Guz – techniki
specjalne Daniel Cur – walki

