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Poseł Sylwester Tułajew,  
Artur Soboń, Gabriela Ma-
słowska oraz wojewoda lubelski 
Przemysław Czarnek 22 paź-
dziernika przyjechali do Łęcz-
nej. W sumie chcą odwiedzić 
wszystkie z 213 gmin Lubelsz-
czyzny. Wcześniej posłowie go-
ścili już w Milejowie, Puchaczo-
wie i Cycowie.

- Wprowadzamy programy, 
które obiecaliśmy zrealizować. 
Patrząc na wydatki budżetu Łęcz-
nej z 87 milionów, aż 11 milionów 
to wydatki na program 500+. 
Pieniądze te pomagają całym 
rodzinom – mówił Sylwester Tu-
łajew. Poseł wymienił przykład 
sprzedawczyni, której po dwóch 
tygodniach od pierwszych wypłat 
świadczeń  z programu nie mia-
ła już dłużników na tzw. zeszyt, 
a także przykład rodzin, które 
pierwszy raz spędzały wakacje 
nad morzem.

Poseł wielokrotnie zestawiał 
działania PiS z koalicją PO-PSL 
oczywiście chwaląc swoją par-
tię. Przytaczał liczby i wartości, 
mówił też o potrzebie odbudowy 
posterunków policji w mniejszych 
miejscowościach jak Cyców i Mi-
lejów. Poseł opowiadał także m.in. 
o przygotowywaniu zmian w or-
dynacji wyborczej. O propozy-
cji dwukadencyjności, zmianach  

w powoływaniu obwodowych ko-
misji wyborczych. Poseł dodał, że 
projektu jeszcze nie ma, dopiero są 
pewne warianty, ale bez reformy 
sądownictwa nie można mówić  
o innych poważnych zmianach.

Gabriela Masłowska mówiła 
o zatrzymaniu przez PIS prywa-
tyzacji szpitali i powstrzymaniu 
wielkich zagranicznych firm 
wypierających rodzinne apteki. 
Natomiast winą za strajk lekarzy 
rezydentów obarczyła opozycję. 
Posłanka odpowiadała także na 
pytania z sali tłumacząc, że na-
dal działa ustawa uwłaszczenio-
wa i warto z niej korzystać, aby 
przenieść prawa ze spółdzielni na 
siebie. 

Na pytanie czy płacić wysokie 
rachunki za ogrzewanie mieszkań 
w blokach spółdzielczych zgod-
nie ze wskazaniami elektronicz-
nych podzielników p. Masłowska 
po dość pokrętnym tłumaczeniu 
przyznała, że płacić trzeba. Sta-
rając się wyjaśnić czemu rząd do 
tej pory nie uporał się z tematem 
spółdzielni mieszkaniowych winą 
obarczyła silne spółdzielcze lob-
by. Posłanka Gabriela Masłowska 
dodała również, że kraj został po-
dzielony przez zagraniczne firmy, 
często niemieckie, spisujące i za-
kładające podzielniki. 

PIS objeżdża powiat łęczyński
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Do naszej redakcji docie-
rają głosy mieszkańców trzech 
łęczyńskich spółdzielni miesz-
kaniowych niezadowolonych  
z rozliczenia energii cieplnej za 
ostatni sezon grzewczy. Wiele 
rodzin zostało niemile zaskoczo-
nych wysokimi dopłatami.

Rozliczenie oparto o wskaza-
nia nowych podzielników ciepła, 
więc wiele osób w tym upatruje 
przyczyny dopłat. Niektórzy w 
niewielkich 40 metrowych miesz-
kaniach mają nawet 1500 zł do 
dopłaty.

Fachowo podzielniki nie są 
miernikami ciepła i służą tylko 
do podziału kosztów pomiędzy 
lokatorów korzystających z węzła 
cieplnego, który jest opomiaro-
wany licznikiem energii (węzeł 
cieplny może obsługiwać jeden 
lub kilka bloków). Później koszt 
rozbijany jest według wska-
zań podzielników na lokatorów 
mieszkań.

Krążyły jednak legendy o tym 
jak niektórzy mieszkańcy oszuki-
wali swoich sąsiadów umieszcza-
jąc zdemontowane podzielniki w 
zamrażarkach. Inni mieli kupo-
wać na allegro ampułki i plomby 
do podzielników wyparkowych. 
Wtedy za ich grzanie płacili sąsie-

Nowe podzielniki i problemy? 
Skąd zwroty, skąd dopłaty?

dzi. Nowe elektroniczne podziel-
niki miały uniemożliwić tego typu 
procedery. Jednocześnie wyelimi-
nować coroczną wymianę płynu 
i konieczność ręcznego odczytu 
wskazań podzielników.

Skąd biorą się dopłaty?
Jak jest naprawdę? Czy do-

płaty to rzeczywiście wynik wy-
jątkowo długiego sezonu grzew-
czego i rosnących kosztów przy 
jednocześnie niezmienianych 
zaliczkach na ciepło. A może coś 
nie zadziałało w systemie rozli-
czenia? 

Pojawiają się głosy miesz-
kańców żeby wrócić do starego 
systemu rozliczeń opartego na 
metrażu mieszkań (tak w dalszym 
ciągu rozliczane jest zużycie oko-
ło połowy kosztów).

Eksperci przestrzegają jednak 
przed wzrostem kosztów ogrze-
wania jeżeli zabraknie motywacji 
do oszczędnego gospodarowania 
co miały wymusić podzielniki. 
Wskazanie licznika głównego na 
węźle ciepłowniczym trzeba bę-
dzie solidarnie pokryć. W prze-
szłości podobnie było z wodą. Po 
opomiarowaniu mieszkań zużycie 
wody w Łęcznej zmalało ponad 
dwukrotnie.
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Zagrożone wypłaty wynagro-
dzeń, mniej pieniędzy na remon-
ty, ogromne długi. To wszystko 
dzieje się w powiecie łęczyńskim. 
Sytuacja finansowa jest trudna. 
Oświata kosztuje coraz więcej,  
a uczniów z roku na rok ubywa. 

Przez ponad 10 lat brakowało 
odwagi, aby sytuację zmienić. Kil-
ka razy temat reformy się pojawiał, 
ale większość radnych bojąc się 
opinii społecznej odkładało temat 
na później, z roku na rok dokłada-
jąc do oświaty coraz więcej.  

Kontrola nakazuje zajęcie się 
oświatą: Zarząd i Rada Powiatu 
powinny dokonać racjonalizacji 
wydatków na oświatę i rozważyć 
połączenie niektórych placówek 
lub nawet ich likwidację – czy-
tamy w dokumencie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.

Obecnie sytuacja jest tak dra-
matyczna, że wszystkie jednostki 
starostwa muszą obcinać swoje 

własne wydatki, aby wystarczyło 
dla szkół. Nauczyciele to najlepiej 
zarabiająca grupa w powiecie i w 
odróżnieniu do pozostałych pra-
cowników ma gwarancję podwy-
żek obiecywanych przez rząd. To 
budzi zrozumiałe niezadowolenie 
pozostałych pracowników. Oliwy 
do ognia dolewa fakt, że wyniki eg-
zaminów w powiatowych szkołach 
dalekie są od oczekiwanych.

Po pierwsze demografia
Jeszcze w 2014 roku do szkoły 

górniczej uczęszczało (młodzież) 
387 uczniów, w 2017 już tylko 
303. W Kijanach w 2013 roku było 
240  uczniów, w 2017 roku - 176 
uczniów. Nawet łatanie frekwencji 
dorosłymi i kwalifikacyjnymi kur-
sami zawodowymi niewiele popra-
wia sytuację.

W 2017 roku powiat ponad 
otrzymaną od państwa subwencję 
na oświatę musi wydać jeszcze 

Powiatowa oświata do poprawki
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W październiku zaczął funk-
cjonować w Łęcznej nowy pacz-
komat firmy InPost. Ma ponad 16 
metrów długości i składa się z 300 
skrytek. Zalicza się do dziesięciu 
największych w Polsce. 

Stary, dotychczas funkcjonu-
jący, stał przy pasażu Czerwona 

Torebka, miał zaledwie 72 skrytki 
i okazał się za mały dla mieszkań-
ców stolicy powiatu. Nowy paczko-

Paczkomat w Łęcznej
mat mieści się przy CH WAMEX, 
w pobliżu dworca autobusowego  
i urzędów. Łatwy dojazd, parking  
i lokalizacja w centrum miasta zde-
cydowały o takim wyborze. Jest to 
aktualnie jedyna maszyna w Łęcz-
nej służąca do dystrybucji paczek.

Największy paczkomat  

w Polsce zlokalizowany jest w War-
szawie, ma 400 skrytek i ponad 22 
metry długości.                      (nor)

fot. T. Pastuszak

Urząd Miasta Świdnik opubli-
kował listę projektów wybranych 
do realizacji w ramach trzeciej 
edycji budżetu obywatelskiego. 

Znalazło się na niej 15 zadań. 
Największą ilość głosów (1587) 
otrzymała inwestycja „Zielone 
tarasy”, zakładająca wykonanie 
za 116,6 tys. zł nowego tarasu na-
ziemnego i remont tarasu przy ul. 
Kościuszki 8 w Świdniku.

Mieszkańcy Świdnika posta-
nowili też o realizacji Interaktyw-
nego analitycznego laboratorium 
chemicznego,  które będzie służyć 
uczniom ale także mieszkańcom 
Świdnika. Poparło go 877 osób, 
wartość projektu 50 tys. zł. 

„Pomagajka” – projekt dla 
dzieci wymagających diagnozy 
i terapii dysleksji rozwojowej, 
pomocy psychologicznej oraz 
wsparcia w zakresie umiejętności 
społecznych – 702 głosy, 50 tys. 
zł. „Bezpieczne parkingi dla moto-
cykli i rowerów” – polega na wy-
znaczeniu miejsc parkingowych 
w bezkolizyjnych, bezpiecznych 
i ogólnodostępnych lokalizacjach, 
zarówno dla motocykli jak i rowe-
rów – 682 głosy, 29,1 tys. zł.

„Na dobry początek III” – 
to projekt skierowany do dzieci, 
które cierpią na różne dysfunkcje  
i niepełnosprawności oraz mające 

Mieszkańcy Świdnika wybrali
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Zatrzymani za pobicie 
Policjanci zatrzymali męż-

czyzn, którzy 15 października po 
godz 4 rano przy ul. Lubartowskiej 
w Lublinie pobili taksówkarza.  
Z ustaleń wynika, że 4 mężczyzn we-
szło na jezdnię. Kierujący taksówką 
53-latek próbował ich wyminąć. To 
im się nie spodobało i jeden z nich 
uderzył ręką w karoserię auta. Tak-
sówkarz zatrzymał auto i wysiadł. 
Doszło do krótkiej wymiany zdań, 
po której mężczyźni pobili 53-latka.

Policyjni wywiadowcy po 
pościgu zatrzymali jednego z ucie-
kających. Kolejni trzej zostali usta-
leni i zatrzymani tego samego dnia  
w miejscach zamieszkania. Okazali 
się nimi mieszkańcy Lublina w wie-
ku od 18 do 19 lat. Wszyscy byli już 
notowani przez policję. 
Dzieciak za kierownicą bmw

BMW na jednej z ulic potrąci-
ło rowerzystę. Wszystko rozegrało 
się przy ul. Husarskiej w Lublinie.  
Policjant w czasie wolnym od służ-
by, jechał rowerem. W pewnym 
momencie został potrącony przez 
kierującego samochodem m-ki 
BMW. Na szczęście uderzenie nie 
było silne. Zaraz po zdarzeniu kie-
rujący autem próbował uciec.

Policjant zauważył, że za kie-
rownicą siedzi … dziecko. Infor-
mując, że jest funkcjonariuszem 
chciał zatrzymać pojazd. Udało 
mu się otworzyć drzwi od strony 
kierowcy. Ten usiłował jeszcze wy-
machiwać w kierunku rowerzysty 
drewnianą pałką, by się uwolnić  
i odjechać z miejsca. Bezskutecz-
nie, został zatrzymany i przewiezio-
ny przez patrol do komisariatu.  

Kierowcą okazał się 13 latek. 
Chłopak przesłuchany został w 
charakterze nieletniego sprawcy 
czynu karalnego. Materiały prze-
kazane zostały do sądu ds. rodziny 
i nieletnich.

Bez rozumu, za to z promilami
Najpierw się napiła, potem 

pojechała na zakupy. Zamiast spra-
wunków rozbijała samochody i po-
trąciła przechodzącą kobietę, która 
trafiła do szpitala. 

Do zdarzenia doszło 17 paź-
dziernika przed godz. 20, pod jed-
nym ze sklepów przy ul. Gęsiej. 
46-letnia mieszkanka Lublina wjeż-
dżała na parking. Zakupów jednak 
nie zdążyła zrobić, gdyż po drodze 
najpierw staranowała dwa zaparko-
wane samochody - renault i skodę. 
Następnie kierowany przez nią sa-
mochód uderzył w przechodzącą 
obok kobietę. Potem jej honda z im-
petem wjechała pod wiatę przy wej-
ściu, uderzając w stojak na rowery i 
drzwi ewakuacyjne. W międzycza-
sie jej auto przewróciło się jeszcze 
na lewy bok.

Karetka pogotowia zabrała 
potrąconą 43-latkę do szpitala. Jej 
życiu nie zagraża niebezpieczeńtwo. 
Sprawczyni nie odniosła obrażeń. Po-
licjanci sprawdzili jej stan trzeźwości. 
Kobieta „wydmuchała” ponad 1,5 
promila. Odebrano jej prawo jazdy.  
Wkrótce odpowie przed sądem.

Noworodek został utopiony
Makabrycznego odkrycia  

w Krzesimowie (gm. Mełgiew,  
7 km od Łęcznej) dokonał mieszka-
niec tej wsi w niedzielę, 15 paździer-
nika, około godziny 17. Mężczyzna 
spacerując wzdłuż rzeki  zobaczył 
pływające w rzece zwłoki noworod-
ka. 17 października w Zakładzie Me-
dycyny Sądowej o godz. 8,30 rozpo-
częła się sekcja zwłok niemowlaka. 
Znane są pierwsze wyniki sekcji. 
Wiadomo, że wyłowiony z rzeki no-
worodek to dziewczynka. Wrzucono 
ją do wody tuż po porodzie, nie od-
cięto jej nawet pępowiny. Przyczyną 
śmierci jest utonięcie. 

26 października, w miejscu za-
mieszkania, została zatrzymana 22-

Mieszkaniec Łęcznej ujął złodzieja, 
też z Łęcznej

Mieszkaniec Łęcznej złapał na 
gorącym uczynku złodzieja próbu-
jącego skraść metalowe elementy 
wiaty garażowej. Do ujęcia złodzieja 

Dzielnicowy ujął pijanego kierowcę
18 października podczas ob-

chodu w miejscowości Kolonia 
Garbatówka dzielnicowy zatrzy-
mał do kontroli drogowej kieru-
jącego autem marki Ford Escort. 
Pojazdem kierował 33-letni miesz-
kaniec gm. Cyców. Od kierowcy 
wyczuwalny był zapach alkoholu, 
został więc poddany badaniu  na 
trzeźwość, które wykazało ponad 
1,4 promila alkoholu. Wyszło też 
na jaw, że kierujący nie posiada 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi. Dodatkowo za jazdę w stanie 
nietrzeźwości ciążą na nim dwa 
wyroki sądowe zakazujące prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych.

Popełnione przestępstwa za-
grożone są karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.
Pędził setką przez Cyców

20 października 35-latek z gm. 
Cyców, jechał samochodem marki 
Volkswagen w terenie zabudowa-
nym z prędkością 102 km/h.  Kie-
rowca został zatrzymany do kon-
troli drogowej przez łęczyńskich 
policjantów w Cycowie. Mężczy-
zna stracił prawo jazdy, został rów-
nież ukarany wysokim mandatem  
i otrzymał punkty karne.
Nabrali towaru na 10 tys. zł

Kilka sklepów ze sprzętem 
RTV i AGD zostało oszukanych 
przez dwóch łęcznian. Ich łupem 
padł sprzęt wart blisko 10 tys. zł. 
51-latek i 37-latek kupowali na 
raty lodówki, kuchenki oraz drobne 
urządzenia AGD. Nie mieli jednak 
zamiaru za nie płacić. Starszy z męż-

czyzn, na którego zawierane były 
umowy kredytowe składał fałszywe 
oświadczenia o tym, że zatrudniony 
jest jako inżynier górnik w kopalni  
i podawał nieprawdziwe dochody.

Oszustwo wyszło na jaw. Łę-
czyńscy kryminalni ustalili, że osoby 
zamieszane w proceder w rzeczywi-
stości nie miały z czego spłacić za-
kupionego towaru. Mundurowi za-
trzymali sprawców. W trakcie prze-
szukania mieszkania młodszego z 
nich znaleźli i zabezpieczyli znaczną 
część wyłudzonego sprzętu AGD.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty. 
Prokurator zastosował wobec 37-
latka środek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policyjnego. Popełnione 
przez oszustów czyny zagrożone są 
karą do 8 lat pozbawienia wolności.

W LW Bogdanka S.A. 
działa Punkt Obsługi Klien-
ta i infolinia dla emerytów  
i rencistów Spółki oraz 
uprawnionych do renty po 
zmarłych emerytach i renci-
stach wdów, wdowców i sierot 
mających prawo do otrzyma-
nia świadczenia w wysokości 
10.000 zł netto. 

Świadczenie związane 
jest z przyjętą przez Sejm 
Ustawą o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla, 
która weszła w życie 24 paź-
dziernika br. 

Wniosek należy złożyć  
w terminie do 21 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. Wy-
płata świadczenia zaplanowa-
na jest do końca 2017 roku. 

O rekompensatę mogą 
ubiegać się emeryci i renciści 
Bogdanki, którzy mieli ustalone 
prawo do deputatu (w naturze 
albo w postaci ekwiwalentu pie-
niężnego), a utracili je w wyni-
ku porozumienia zmieniającego 

postanowienia 
obowiązującego 
Z a k ł a d o w e g o 
Układu Zbio-
rowego Pracy,  
w zakresie depu-
tatów węglowych 
wypłacanych na 
rzecz emerytów  
i rencistów Spół-
ki, wdów, wdow-

ców i sierot mających ustalone 
prawo do renty rodzinnej (po 
emerytach i rencistach).

Uprawnione są też wdowy, 
wdowcy oraz sieroty otrzy-
mujące renty po emerytach i 
rencistach. Rekompensaty nie 

otrzymają oso-
by, które po-
bierają świad-
czenie (depu-
tat węglowy)  
z ZUS.

Aby otrzy-
mać rekompen-
satę, upraw-
niona osoba 
będzie musiała 
wypełnić wnio-

sek wraz ze stosownym oświad-
czeniem. Wnioski takie można 

składać w siedzibie Bogdanki,  
w Punkcie  Obsługi Klienta zlo-
kalizowanym w Stołówce Górni-
czej, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00-14.00. W czwartki 
punkt obsługi pracować będzie 
do godz. 18.00. Wszelkie infor-
macje można także uzyskać za 
pośrednictwem specjalnie uru-
chomionej infolinii pod nr 81 
462 53 00, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-14.00. 

Wnioski wraz z oświad-
czeniami zostały wysłane 
przez LW Bogdanka za pośred-
nictwem poczty. Dodatkowo 
formularz wniosku o wypłatę 
rekompensaty wraz z oświad-
czeniem dostępny jest również 

na stronie internetowej LW 
Bogdanka SA pod adresem: 
http://lw.com.pl/ w zakładce 
DEPUTATY.

Wnioski wraz z oświadcze-
niem należy składać osobiście, 
przez osobę upoważnioną lub za 
pośrednictwem poczty (liczy się 
data stempla pocztowego) prze-
syłając wniosek na adres: Lu-
belski Węgiel „Bogdanka” S.A.  

W Bogdance działa punkt obsługi klienta i infolinia 
nt. Deputatów węglowych dla emerytów i rencistów 

w Bogdance, 21-013 Pucha-
czów. Wniosek składany pocztą 
powinien posiadać poświadcze-
nie podpisu przez notariusza lub 
przez gminę. Na kopercie należy 
dopisać „REKOMPENSATA”. 

Wniosek wraz z oświadcze-
niem składany osobiście zosta-
nie przyjęty przez pracownika 
Spółki Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A., wyłącznie po po-
twierdzeniu tożsamości osoby 
go składającej, dlatego składając 
wniosek należy mieć ze sobą do-
wód osobisty lub inny dokument 
tożsamości. Czytelny podpis na 
wniosku i oświadczeniu musi 
zostać złożony w obecności oso-
by przyjmującej wniosek. 

W przypadku składania 
wniosku przez osobę upoważnio-
ną, osoba wskazana w pełnomoc-
nictwie składając wniosek musi 

l e g i t y m o w a ć 
się poświadczo-
nym notarialnie 
lub przez gminę 
upoważnieniem/
pełnomocnic-
twem do złoże-
nia w imieniu 
osoby upraw-
nionej wniosku 
o wypłatę oraz 
posiadać ze sobą 

dowód osobisty.
Świadczenia z tytułu utra-

ty prawa do bezpłatnego węgla 
osobom uprawnionym będą 
przekazywane bez dodatkowych 
opłat. Jakiekolwiek płatne usłu-
gi, proponowane przez firmy  
i kancelarie prawne w tym za-
kresie, są bezpodstawne i nie 
stanowią warunku koniecznego 
do otrzymania świadczenia.

W fachowych mediach po-
jawia się coraz więcej informa-
cji na temat konieczności zmian 
wymagań i rodzajów oraz te-
matyki szkoleń zawodowych, 
w kontekście przyszłościowych 
potrzeb na rynku pracy, wywo-
łanych intensywnym rozwojem 
innowacyjności, w tym roboty-
ki. 

Kierownictwo firmy produ-
kującej roboty, tj. Cisco wskazu-
je, że w nadchodzących dziesię-
cioleciach, miliony miejsc pracy 
mogą zostać zastąpione przez ro-
boty. W związku z tym pracow-
nicy powinni jak najszybciej zo-
stać uświadomieni i przeszkoleni  
w zakresie nowych wymagań za-
wodowych i kwalifikacji. 

Maszyny (automaty, roboty, 
itp.) sukcesywnie przejmować 
będą czynności wykonywane 
przez pracowników. Roboty – 
odkurzacze, kosiarki traw, samo-
dzielnie poruszające się autobusy 
– to nowy trend rugowania do-
tychczasowych pracowników, ob-
sługujących tego typu i inne urzą-
dzenia oraz pojazdy. Najszybciej 
dotknie to bezpośrednio sprząta-
czek, ogrodników, kierowców, 
itp. W tej sytuacji bezpowrotnie 
swoje zatrudnienie stracą tysiące 
osób, ludzi zatrudnionych przy 
pracach prostych, wymagających 
siły fizycznej.

Praktycznie wszystkie za-
wody zmienią się przez automa-
tyzację/robotyzację i sztuczną 
inteligencję. Szef działu Internet 
of Things firmy Cisco, Rowan 
Trollope twierdzi, że skala tego 
zagadnienia jest ogromna, zaś 
prędkość zmian trudna do okre-
ślenia. Według danych ujętych 
w Raporcie World Economic Fo-
rum,  w nadchodzących 5 latach, 
około 7 mln miejsc pracy w skali 

światowej zostanie zastąpione 
przez nowe technologie, a utwo-
rzone zostanie 2 mln nowych 
miejsc pracy. Największą szansę 
na zatrudnienie będą mieli spe-
cjaliści z rynku informatycznego 
i telekomunikacyjnego. W szcze-
gólności swoje miejsce w przed-
siębiorstwie będą mogli znaleźć 
mechatronicy, teleinformatycy 
i eksperci sieciowi. Na drugim 
miejscu, po specjalistach z bran-
ży informatycznej, nowe miejsca 
pracy otworzy, m.in. rynek bio-
technologii, inżynierii medycz-
nej, energetyki odnawialnej, czy 
nanotechnologii.

Postępujący trend ma duże 
znaczenie dla osób zarządzają-
cych i kierujących pracownika-
mi, którzy powinni dostrzegać 
wyzwania postępu techniczne-
go, rynku pracy i dostosowywać 
swoje firmy do nadchodzących 
czasów. Powinni aplikować spe-
cjalistyczne szkolenia (warsztaty 
wymiany informacji), aby infor-
mować pracowników o zagroże-
niach ich miejsc pracy, a zarazem 
wskazywać na przekwalifikowy-
wanie się w nowych obszarach  
i zakresach. Przyszli pracownicy 
cechować się powinni wysoką 
elastycznością w zakresie wyko-
nywania powierzonych im czyn-
ności, aby mogli konkurować  
z robotami, których reakcje wy-
magają wcześniejszego przepro-
gramowania.  

Według oceny firmy Cisco 
przyszły rynek zatrudnienia po-
siadał będzie formę mieszaną, 
tj. „pracownik i maszyna”. Naj-
lepszymi pracownikami będą ci, 
którzy potrafią połączyć swój in-
telekt z czynnościami maszyny.
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Nowe trendy na rynku pracy

letnia kobieta. Już w dniu zatrzyma-
nia została doprowadzona do Proku-
ratury Rejonowej w Świdniku, gdzie 
usłyszała zarzut pozbawienia życia 
swojego dziecka tuż po porodzie. 
Na wniosek policji Sąd Rejonowy 
w Świdniku zastosował wobec ko-
biety środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania. 
Anecie P. grozi od 8 lat więzienia do 
dożywocia. Kobieta przyznała się do 
zabójstwa.
Ofiara pijanego kierowcy w szpitalu

17 października przed go-
dziną 11 w Świdniku doszło do 
wypadku drogowego, w którym 
ranna została jedna osoba. Na 
skrzyżowaniu ul. Krępieckiej z ul. 
Armii Krajowej 65-letni kierujący 
pojazdem marki Renault wjeż-
dżając na skrzyżowanie z ruchem 
okrężnym nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu 58-letniemu kie-
rowcy volkswagena.

W wyniku zderzenia pojaz-
dów ten drugi przewrócił się na 
bok. Do uwolnienia poszkodowa-
nego konieczne było użycie sprzę-
tu hydraulicznego przez straż po-
żarną. Po wydobyciu mężczyzny 
został przewieziony do szpitala z 
obrażeniami.

Kierowca renault, Mieszka-
niec Łęcznej, okazał się nietrzeź-
wy. Badanie wykazało blisko 
promil alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Policjanci zatrzymali 
mu prawo jazdy oraz dowód re-
jestracyjny pojazdu. Grozi mu do 
4,5 lat pozbawienia wolności.

oprac. nor

Cztery osoby w szpitalu
Na drodze wojewódzkiej 813 w 

Podzamczu doszło 28 października 
ok. godz. 21.30 do potrącenia 4 osób 
w tym ciężarnej kobiety. Wszyscy 
poszkodowani z urazami kończyn 
trafili do szpitala. Poszkodowani 
wracali pieszo z imprezy. Porusza-
li się po złej stronie nieoświetlonej 
drogi. Przy złych warunkach atmos-
ferycznych wjechał w nie osobo-
wym audi, pijany 36-letni kierowca 
z gminy Ludwin. Pierwsze badanie 
wykazało, że miał 2 promile alkoho-
lu we krwi, drugie 1,7 promila.
Z lewym prawkiem i po pijaku 

27 października funkcjona-
riusze OPP podczas patrolu trasy 
Cyców - Głębokie zauważyli sa-

mochód marki VW Golf jadący 
bez świateł. Zatrzymali pojazd do 
kontroli drogowej i poprosili kie-
rowcę o dokumenty. Kierujący Po-
lak, 29-letni mieszkaniec Bekieszy, 
wylegitymował się dokumentem w 
języku angielskim, twierdząc że 
jest to jego prawo jazdy. Doku-
ment upoważniał zaś do kierowa-
nia pojazdami w trakcie nauki. Po 
sprawdzeniu w policyjnych bazach 
danych okazało się, że mężczyzna 
nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi. 
Poddany badaniu na zawartość al-
koholu 29 latek wydmuchał ponad 
2 promile. Popełnione przez niego 
przestępstwo zagrożone jest karą 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Oddziału Pre-
wencji Policji w Lublinie wspierają 
łęczyńskich funkcjonariuszy w reali-
zacji ich codziennych zadań, w tym 
działań związanych z akcją Znicz.
Drogami pojezierza po alkoholu

W miejscowości Piasecz-
no „wpadli” mieszkańcy gmin 
Cyców i Ludwin. Jako pierwszy 
został skontrolowany 43-letni 
mieszkaniec gminy Cyców, któ-
ry jechał motocyklem – legendą 
polskiej motoryzacji, czyli juna-
kiem. Mężczyzna został poddany 
badaniu na trzeźwość i wydmu-
chał blisko 0,3 promila alkoholu  
w organizmie. Kilka minut póź-
niej w trakcie tej czynności funk-
cjonariusze zauważyli jadącego 
„wężykiem” rowerzystę. Poli-
cjanci również jego zatrzymali do 
kontroli. Kierującym okazał się 
61–letni mieszkaniec gminy Lu-
dwin. Kiedy dmuchnął w alkomat 
oczom policjantów ukazał się wy-
nik ponad 2,5 promila alkoholu w 
organizmie.

doszło 16 października na ul. Szkol-
nej w Łęcznej. Wcześniej już raz 
łęcznianin zauważył jak nieznany mu 
mężczyzna odkręca aluminiowe pła-
skowniki z wiaty ochraniającej wjazd 
do garaży. Wtedy jednak zdążył on 
uciec. Złodziej znów się pojawił. Tym 
razem mężczyzna podbiegł i zatrzy-
mał złodzieja. Okazał się nim być 71- 
letni, również mieszkaniec Łęcznej. 
Grozi mu kara aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny.
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W sobotę 21 paździer-
nika, członkowie Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów oddział w 
Cycowie, uroczyście obcho-
dzili DZIEŃ SENIORA. 
Honorowy patronat nad 
spotkaniem tradycyjnie ob-
jął wójt gminy Cyców.

Wśród zaproszonych go-
ści nie zabrakło, m.in. Wie-
sława Pikuły, wójta gminy 
Cyców, Zbigniewa Rutkow-
skiego, dyrektora Zespołu 
Szkół w Cycowie, ks. kano-
nika Zbigniewa Szcześnia-
ka, proboszcza Parafii św. 
Józefa w Cycowie oraz wi-
kariusza ks. Dawida Nowic-
kiego. Obecni byli również 
reprezentanci władz powia-

tu łęczyńskiego w osobach 
przewodniczącego rady Jana 
Baczyńskiego vel Mróz i se-
kretarza Kazimierza Radko 
oraz  przedstawiciele Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie.

Licznie reprezentowane 
były środowiska emerytów  

i kombatantów. W spotkaniu 
uczestniczyli, m.in. prezes 
Zarządu o/Chełm Związku 
Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych Fran-
ciszek Golik, prezes koła 
gminy Cyców ZKRPiBWZP 
Krystyna Błaszczuk, a także 
Kazimierz Mazurek i Barba-
ra Mikołajczyk z Oddziału 
Chełmskiego  PZERII.

Uroczystości rozpoczęły 
się tradycyjnie mszą świętą  
w kościele parafialnym. Na-
stępnie wszystkich uczest-
ników zaproszono do hali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Cycowie na poczęstu-
nek oraz część artystycz-
ną w wykonaniu dzieci  
i młodzieży szkolnej.

Dzień Seniora w Cycowie 

Wszystkich zebra-
nych powitał gospodarz 
obiektu, dyrektor szkoły 
Zbigniew Rutkowski, na-
stępnie głos zabrał prze-
wodniczący Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Oddział  
w Cycowie Stanisław Ja-
miński, zapraszając do 

obejrzenia montażu słow-
no-muzycznego uczniów  
z okazji zbliżającego się na-
rodowego Święta Niepod-
ległości. Część artystyczną 
zakończyło wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych  

i żołnierskich. Zaprezento-
wali się także podopieczni 
Warsztatów Zajęciowych  

w Janowicy – ze-
spół Bębnoludy 
i solista Łukasz 
Lisek. 

W dalszej czę-
ści przeprowadzo-
no wybory nowe-
go składu zarzą-
du cycowskiego 
oddziału PZERII. 
Funkcję prezesa 
dalej będzie pełnił 
Stanisław Jamiń-
ski.

Wyjątkowym  
i bardzo wzru-
szającym punk-
tem sobotniego 

spotkania było uroczy-
ste przekazanie sztan-
daru koła gminy Cyców 
Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów Politycz-
nych pod opiekę społeczności  

i uczniom Zespołu Szkół  
z Oddziałami Integracyjny-
mi im. 7 Pułku Ułanów Lu-
belskich w Cycowie. 

W środowisku lokal-
nym cycowska szkoła po-
strzegana jest jako pla-
cówka bogata w wartości, 
wierna ideałom swojego 
patrona, szanująca i kulty-
wująca tradycje narodowe. 
Dlatego też już kilka lat 
temu swój sztandar prze-
kazało szkole także Stowa-
rzyszenie Polskich Kom-
batantów w Kraju Federa-
cja Światowa koło nr 10  
w Cycowie. Oba sztandary 
są obecnie wyeksponowane  
w szkolnej izbie tradycji. 

ZS w Cycowie

Ogrzewam mieszkanie nor-
malnie, czasem aż za ciepło.  
I mimo to za ostatni rok, już z 
nowymi licznikami, miałem dużą 
nadpłatę. Wcześniej, na starych 
podzielnikach, byłem na zero, ew. 
z niewielką dopłatą do max. 120 
zł. Tak wiec u mnie nowe podziel-
niki się sprawdzają. Jestem w Ba-
torym – pisze na forum dirck.

W naszych starych blokach 
nie powinno być opomiarowań ze 
względu na niedostosowany sys-
tem wentylacyjny. Okna plastikowe  
i brak odpowiedniej wentylacji po-
woduje ,że z okien cieknie woda, 
blok jest nie dogrzany, lokatorzy 
bojąc się ogromnych rachunków 
zakręcają grzanie i dlatego jedni 
płacą za drugich. W czynszu płaci-

Nowe podzielniki i problemy? 
my zaliczki na ogrzewanie nie po to, 
aby dopłacać kolosalne sumy jesz-
cze dodatkowo. Dlatego najlepszym 
rozwiązaniem jest zdjęcie opomia-
rowań i rozliczać się z metrażu - ri-
postuje  damian87

Trzeba umiejętnie korzystać, 
lepiej i zdrowiej się ubrać aniżeli 
grzejnik na fula i otwarte okno – 
dodaje tosio2.

W internetowej sondzie za-
pytano mieszkańców Łęcznej czy 
ciepło należy rozliczać tylko na 
podstawie metrażu mieszkania czy 
też należy utrzymać rozliczenie 
ciepła na podstawie podzielników 
kosztów. 69 proc. osób zadekla-
rowało, że wolą mieć mieszkania 
opomiarowane, 31 proc. głosują-
cych było innego zdania.

GK
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Powiatowy Urząd Pracy  
w Łęcznej posiada środki na two-
rzenie miejsc pracy dla bezro-
botnych. Pracodawcom chcącym  
zatrudnić osoby młode urząd ofe-
ruje refundację części kosztów, za 
skierowane przez PUP osoby bez-
robotne do 30 roku życia.

Pracodawca powinien zatrud-
nić skierowanego bezrobotnego 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
łącznie przez okres co najmniej 24 
miesięcy, w tym przez 12 miesięcy 
w ramach refundacji i dalszych 12 w 
ramach środków własnych. Kwota 
refundacji to 1900 zł na osobę oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne 
od refundowanego wynagrodzenia.

Dla pracodawców planują-
cych zatrudnienie osoby bezrobot-
nej - powyżej 30 roku życia - urząd 
posiada środki na refundację kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy w kwocie 24.000 
zł na jedno stanowisko.

Pracodawca może wykorzy-
stać przyznaną refundację na zakup 
maszyn, urządzeń i innych elemen-

tów wyposażenia bezpośrednio 
związanych z tworzonym miejscem 
pracy. Obowiązkiem pracodawcy 
jest utrzymanie przez okres co naj-
mniej 24 miesięcy stanowiska pracy 
utworzonego w związku z przyzna-
ną refundacją.

Warunkiem przy ubieganiu się 
o doposażenie/wyposażenie stano-
wiska pracy jest posiadanie przez 
pracodawcę siedziby, oddziału lub 
miejsca wykonywania pracy przez 
skierowanego bezrobotnego na te-
renie powiatu łęczyńskiego.

Aktualnie PUP w Łęcznej re-
alizuje umowy na około 180 miejsc 
pracy utworzonych w ramach opi-
sanych wyżej refundacji.

Pracodawców, którzy planu-
ją zwiększenie zatrudnienia PUP 
zaprasza do współpracy jeszcze w 
tym roku. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie Powiato-
wego Urzędu Pracy w Łęcznej (Al. 
Jana Pawła II 95) w pokoju 117 lub 
poprzez kontakt telefoniczny 81 75 
21 158, 81 53 15 401, 81 53 15 414.

BB

Wsparcie zatrudniających bezrobotnych

ponad trzy mln złotych. W założe-
niach do przyszłorocznego budże-
tu powiatu to już blisko 4 mln zł! 
Dzieci chodzących do szkół jest 
coraz mniej. Do tego wiele jeździ 
uczyć się do Lublina. 

Po drugie ekonomia
Dzisiaj dług starostwa to ok. 

14 mln zł. Tymczasem starostwo, 
w odróżnieniu od gmin, nie ma 
właściwie własnych dochodów. 
Budżet opiera się na udziale w 
płaconych tu podatkach a to nie 
wygląda najlepiej.

Wpływy są zdecydowanie 
mniejsze niż zakładano. Z podat-
ku PIT zaplanowano ponad 10 
mln zł, a po 8 miesiącach tego 
roku wpłynęło nieco ponad 5,3 
mln. Z CIT zamiast zakładanego 
0,5 miliona wpłynęło nieco ponad 
85 tys. zł! Nie ma też chętnych na 
kupno mienia powiatu. 

Po trzecie odwaga
W przyszłym roku wybory 

samorządowe. To rodzi chęć ko-
lejnego odłożenia niezbędnych ale 
i niepopularnych decyzji. Na przy-
kład pomysłu połączenia szkoły 
górniczej i Jagiellończyka, które 
i tak mieszczą się w tym samym 
budynku. Mówi się też o włącze-
niu szkoły z Ludwina. Razem w 
tych trzech placówkach uczy się 
obecnie 1064 uczniów. Połączenie 
trzech szkół w jedną nie wpłynie 
na zatrudnienie nauczycieli, a po-

zwoliłoby zaoszczędzić blisko 750 
tys. zł. Kolejne 600 tys. oszczęd-
ności ma przynieść zmniejszenie 
nauczycielskich dodatków. Dzia-
łania te nie wyeliminują koniecz-
ności dokładania do szkół, ale 
zamiast 4 milionów może być to 
kwota około 2,5 miliona. 

Można by też zastanowić się 
nad szkołą w Milejowie – uczniów 
mało, wyniki słabe. Może powinno 
ją przejąć jakieś stowarzyszenie, a 
powiat, gmina i MON dofinansowy-
wać? Póki co radni o tym milczą.

Nie będzie wypłaty?
Problem nabrzmieje już w 

grudniu br. Pracownicy nieoświa-
towi zgodzili się już otrzymać 
większość wynagrodzenia na po-
czątku stycznia 2018. Jedynie trzy 
nauczycielskie związki są temu 
przeciwne. Brak porozumienia 
miedzy starostwem, a ZZ oświaty 
może doprowadzić do załamania 
budżetu starostwa, ale także spo-
wodować, że ta grupa zawodo-
wa w grudniu nie otrzyma pensji 
wcale, bo w kasie zabraknie pie-
niędzy. 

Jak będzie, pokaże czas. Pew-
ne, że proces wyciągania starostwa 
z zapaści musi być konsekwentny, 
długi i odważny. Bez podejmowa-
nia mało popularnych społecznie 
decyzji za rok na pensje zabraknie 
pieniędzy nie w grudniu, a już we 
wrześniu lub październiku. 

R. Nowosadzki

Powiatowa oświata do poprawki

Wojewoda lubelski Prze-
mysław Czarnek wręczył powo-
łanie na konsultanta w dziedzi-
nie chirurgii plastycznej dr n. 
med. Ryszardowi Mądremu ze 
Wschodniego Centrum Lecze-
nia Oparzeń i Chirurgii Rekon-
strukcyjnej, w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej.

Dr n. med. Ryszard Jan Mą-
dry jest specjalistą chirurgii ogól-
nej i chirurgii plastycznej. Pełni 
funkcję zastępcy lekarza koordy-
natora we Wschodnim Centrum 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii Re-
konstrukcyjnej w SPZOZ w Łęcz-

nej. Jest członkiem Polskiego To-
warzystwa Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, 
Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Oparzeń i Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran. Za wybitne zasłu-
gi w rozwoju leczenia oparzeń w 
Polsce w 2016 r. dr Mądry otrzy-
mał medal im. Profesora Wiesła-
wa Nasiłowskiego.

Kadencja konsultanta rozpo-
częła się 1 października 2017 r.  
i potrwa 5 lat - informuje Joanna 
Szwedo z Oddziału ds. mediów 
i komunikacji społecznej Biura 
Wojewody Lubelskiego.
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Dr R. Mądry konsultantem wojewódzkim

zaburzenia w integracji sensorycz-
nej – 678 głosów, 50 tys. zł.

Wybrano też „Mały świat” 
– projekt mający na celu objęcie 
diagnozą funkcjonalną oraz indy-
widualną terapią pedagogiczną i 
logopedyczną najmłodszych oraz 
„Aktywne maluchy” czyli budo-
wę boiska sportowo-rekreacyjne-
go dla młodszych dzieci.

Poparto „Świdnicką Noc Kul-
tury” – różne wydarzenia kultural-
ne w rozmaitych miejscach miasta; 
„Strefy aktywności” – projekt ma-
jący zapewnić miejsca do ćwiczeń, 
wypoczynku i spotkań lokalnej spo-
łeczności; „Słoneczny plac” – budo-
wę nowoczesnego i bezpiecznego 
placu zabaw przy ul. Klonowej.

Realizowane będą też: „Daj-
my im szansę – zajęcia terapeu-
tyczne dla dzieci, młodzieży i ich 
rodzin”; „Letnie potańcówki” – 
cykl wakacyjnych imprez tanecz-
nych dla mieszkańców Świdnika, 
które będą odbywać się w każdy 
czwartek lipca i sierpnia; „A z te-
atrem nam po drodze czyli eduka-
cja teatralno-literacka” – projekt 
zakłada edukację teatralno-literac-
ką, propagowanie idei teatru wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych; 
„Escape Room oparty na historii 
Świdnika” czyli gra zdobywają-
ca coraz większą popularność na 
całym świecie. Chodzi o rozwią-
zywanie zagadek i odkrywanie 
tajemnic.

Przypadkowi zawdzięczają 
realizację pomysłodawcy zadania: 
„Trenaż do nauki jazdy na jednym 
kole”. Zagłosowało na niego zale-
dwie 136 świdniczan, ale wartość 
projektu akurat pasowała do wy-
czerpania milionowej puli prze-
znaczonej na budżet obywatelski 
i dzięki temu zostanie on zreali-
zowany.

W głosowaniu wzięło udział 
5225 mieszkańców, czyli 14,11 
proc uprawnionych. Najaktyw-
niejsze były osoby w wieku 25-50 
lat. Ich głosy stanowiły 55,6 proc. 
wszystkich. 36,83 proc. głosów 
oddali świdniczanie po 50. roku 
życia. Najmniejszym zaintereso-
waniem głosowane cieszyło wśród 
młodzieży powyżej 13. roku ży-
cia, którą tytułem eksperymentu 
dopuszczono do decydowania  
o budżecie obywatelskim. Sko-
rzystało z tego tylko ok. 3 proc.  
uprawnionych.                     (rkn)

Mieszkańcy Świdnika wybrali
dok. ze str. 1
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ogłoszenia drobne

dok. ze str. 1

PIS objeżdża powiat łęczyński
- Nam udało się w dwa lata 

zrobić więcej niż naszym przeciw-
nikom przez 8 lat  - przekonywał 
poseł Artur Soboń. – Zależy nam 
aby realizować to czego dowiadu-
jemy się i słyszymy od państwa. 

Parlamentarzysta mówił o gór-
nictwie, krytykując przy tym nowy 
pomysł Krzysztofa Hermana z PSL. 
Nazwał go ordynarnym lobbingiem 
na rzecz zagranicznego kapitału 
w momencie kiedy LW Bogdanka 
jest w sporze z zagraniczną spółką 
o jedno z pól wydobywczych. Wy-
powiadał się także o uszczelnieniu 
podatku VAT dzięki któremu można 
realizować wiele ważnych i społecz-
nych programów.

Odpowiadając na pytanie 
dotyczące książki „Macierewicz 
i jego tajemnice” Tomasza Piątka 
bronił osoby ministra Obrony Na-

rodowej i podejmowanych przez 
niego decyzji.

Wojewoda lubelski Przemy-
sław Czarnek mówił m.in. o więk-
szych pieniądzach dla OSP. Z roku 
na rok ma ich być więcej, ale zmie-
niły się organy które je obecnie dzie-
lą, co zdaniem wojewody bardzo nie 
podoba się działaczom PSL.

Wojewoda chwalił Wojska 
Obrony Terytorialnej, a na stwierdze-
nie z sali, że minister Antonii Macie-
rewicz powinien być bardziej pokorny 
wobec prezydenta RP Andrzeja Dudy 
odpowiedział, że to wina obecnej 
konstytucji, która nie określa dokład-
nie podziału kompetencji. Jednocze-
śnie w sporze wyraźnie opowiedział 
się po stronie ministra Macierewicza, 
a nie głowy państwa.

W spotkaniu uczestniczyło 
blisko 80 osób.  

GK

Sąd przy Krajowej Izbie 
Odwoławczej oddalił powódz-
two o zapłatę 16,27 mln zł, któ-
rej domagał się Mostostal od 
LW Bogdanki.

Sąd jednocześnie zasądził na 
rzecz lubelskiej spółki 1,43 miliona 
kosztów postępowania sadowego.

Pozew został złożony 10 
czerwca 2016 roku. Na wartość 
roszczeń składały się: zwrot kwoty 
uzyskanej przez LWB z gwarancji 
bankowej, odszkodowanie za kosz-
ty poniesione na skutek wypłaty 
gwarancji bankowej oraz skapitali-
zowane odsetki na tle umowy z dnia 

29 czerwca 2010 roku na realizację 
kontraktu pn. Rozbudowa Zakładu 
Przeróbki Mechanicznej Węgla w 
Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. 
w zakresie obejmującym wykona-
nie projektów wykonawczych, bu-
dowę obiektów, dostawę urządzeń 
i wyposażenia, montażu na miejscu 
budowy, uruchomienie, rozruch 
maszyn i urządzeń oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie.

Spółka Mostostal analizuje 
uzasadnienie wyroku pod kątem 
złożenia skargi o uchylenie wyroku 
Sądu Arbitrażowego. 
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Sąd Arbitrażowy za Bogdanką

Skwer będący miejscem 
odpoczynku na ławeczkach, 
wakacyjnego piwkowania przez 
młodzież, plac na którym odby-
wają się patriotyczne uroczy-
stości oraz ścieżka przy ogro-
dzeniu cmentarza, którą setki 
osób codziennie przemieszcza 
się pomiędzy os. Niepodległości 
a Samsonowicza – to wszystko 
wygląda już inaczej.

Na początku września miasto 
przystąpiło do prac na przejętej 
kilka lat temu od powiatu łęczyń-
skiego działce. Tego było potrze-
ba, bo uszkodzony asfalt, obskur-
ne ławki, przypadkowa roślinność 
wymagały zmiany i zadbania o ten 
reprezentacyjny teren Łęcznej.

Teren o którym mowa znaj-
duję się pomiędzy cmentarzem 

parafialnym, drogą krajową (na-
przeciwko deptaka) aż po skrzy-
żowanie przy stokrotce na ulicy 
Polnej.

Dziurawy i połamany asfalt 
zastąpiła kostka brukowa z obu-
stronnymi zatokami parkingo-
wymi. Na skwerze pojawiły się 
nowe punkty oświetleniowe, a do 
końca listopada zamontowaną zo-
staną wszystkie nowe ławki. Oko 

cieczą nowe nasa-
dzenia bylin, traw 
i kwiatów.

W kolejnym 
etapie rewitaliza-
cji, zaplanowanym 
na przyszłe lata, 
zagospodarowany 
zostanie parking,  
a także dalsza zie-
lona część skweru.

P i e r w s z y 
przetarg na wyko-

nanie inwestycji został unieważ-
niony ponieważ nie zgłosiła się 
do niego żadna firma. Dopiero 
ponowne ogłoszenie przetargu  
z nieco zmodyfikowanymi ocze-
kiwaniami pozwoliło na wybranie 
wykonawcy którym było konsor-
cjum „Zakład Budowlano-Sprzę-
towy Jacek Krzysiak” za kwotę 
1,25 miliona złotych.            GK

Plac Powstań Narodowych po nowemu

Państwo Beata i Piotr Kon-
draccy z miejscowości Górne w 
gminie Milejów zajęli I miejsce w 
XV Ogólnokrajowym Konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo orga-
nizowanym przez KRUS.

W konkursie udział wzięło 
1021 gospodarstw indywidualnych z 
całego kraju. Uroczysta gala z wrę-
czeniem nagród odbyła się podczas 
Międzynarodowych Targów Agro 
Show w Bednarach koło Poznania.

Komisja konkursowa doceni-
ła m.in. ład i porządek w obejściu, 
dobrze zaplanowane, utrzymywane 
oraz oświetlone ciągi komunikacyj-

ne, bardzo dobry stan techniczny 
maszyn i urządzeń, właściwie wy-
posażone w narzędzia warsztaty, 
dbałość i poszanowanie dla środo-
wiska naturalnego.

Główną nagrodą w konkur-
sie był ciągnik rolniczy URSUS 
C-380, który Kondraccy otrzy-
mali podczas uroczystej gali w 
Bednarach. Wzięła w niej udział 
delegacja z powiatu łęczyńskiego. 
Kulinarnie powiat i gminę Mile-
jów reprezentowało Forum Ko-
biet Gminy Milejów, a muzycznie 
Milejowska Kapela Ludowa.
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Ciągnik za bezpieczne gospodarstwo

Sprzedam mieszkanie 3 -pokojo-
we o pow. 63 m2, I piętro, Łęczna, 
ul. Wiosenna. Tel.: 515 155 322 lub 
503 124 995
Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną o łącznej pow. 44 arów, w tym: 
23 ary - rolne, 21arów - budowlana 
w jednym kawałku w miejscowości 
Wólka Łańcuchowska. Tel.: 515 
155 322, 503 124 995
Sprzedam działki budowlane z 
mediami. Ul. Kolejowa, Milejów 
- Osada. Tel. 530 133 729
Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie M6, 82 m2, na os. Samsono-
wicza w Łęcznej na M2 lub M3 w 
Łęcznej. Tel. 691 158 101
Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 36 m2, II piętro,wyjście 
z klatki, os. Samsonowicza, ul. 
Gwarków 2, cena 135 tys. do ne-
gocjacji, tel. 503 992 661
Sprzedam samochód osobowy 
Opel Meriva, 1,7 CDTI, stan 
idealny, 2007r., kompletne wypo-

sażenie. Tel. 500 038 361
Sprzedam samochód Citroen Xsa-
ra Picasso, benzyna, pojemność 1.8 
l. Tel. 500 038 361
Sprzedam działkę rolną 0,44 ha, 
III klasa, na granicy Jaszczów - 
Łysołaje. Tel. 781 965 244
Sprzedam działkę 22 ar wraz z 
budynkiem mieszkalno-gospodar-
czym, Łuszczów Kolonia, 7 km od 
Łęcznej. Cena do uzgodnienia. Tel. 
693 374 582
Sprzedam działkę budowlaną 28 
ar, wszystkie media. Łuszczów Ko-
lonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna 
cena! Tel. 693 374 582
Sprzedam lub wynajmę lokal han-
dlowo-usługowy, 44m2 + piwnica 
(pomieszczenie magazynowe – 
38m2). Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 606 14 67 95

Czas pomyśleć o zmianie opon 
z letnich na zimowe. Specjaliści za-
lecają wymianę gdy temperatura 
powietrza jest mniejsza niż 7 stopni. 
Chłodniejsze dni sprawią, że drogi 
będą śliskie i o stłuczkę łatwiej.

Opona zimowa posiada inną 
mieszankę gumy. Jej elastyczność 
w niskich temperaturach jest dużo 
większa od opon letnich, co daje lep-
szą przyczepność nawet na suchej 

nawierzchni.
Jak sypnie śniegiem to kolej-

ki do punktów wulkanizacji będą  
z dnia na dzień dłuższe.              GK

Pora założyć zimowe opony

W V Międzynarodowym 
Konkursie Fotograficznym 
„Portret Prawdziwy 2017” II 
miejsce oraz wyróżnienie zdobył 
łęcznianin - Andrzej Mikulski. 

Wy r ó ż n i e -
niem uhonorowa-
no również pracę 
mieszkającego w 
Lublinie Roberta 
Pranagala. Oficjal-
na gala i wręczenie 
nagród odbyło się 
20.10.2017r w No-
wym Tomyślu.

O skali i po-
ziomie konkursu 
niech świadczy 
to, że do oceny zgłoszono blisko 
2000 zdjęć z 24 państw i ponad 
300 miast. Ciekawostką jest nato-
miast, że jest to jedyny międzyna-

rodowy konkurs z którego prace 
będą licytowane na WOŚP. 

Z kolei w X International Sa-
lon Of Photography Just One Pho-
to wspomniany wcześniej Robert 

Pranagal otrzymał srebrny medal, 
natomiast Andrzej Mikulski otrzy-
mał akceptację FIAP. 

tp

Mieszkaniec Łęcznej nagrodzony

22 października, na nowo 
otwartym stadionie lekkoatletycz-
nym przy ul. Piłsudskiego w Lu-
blinie, odbył się I Półmaraton Lu-
belski. Mimo niesprzyjającej aury 
na starcie biegu stanęło ponad 
1.100 biegaczy z całej Polski. Z 
dystansem 21,0975 km zmierzyli 
się zawodnicy z lokalnego klubu 
„Łęczna Biega”. Ich start zakoń-
czył się sukcesem.

Klub „Łęczna Biega” repre-
zentowało 15 zawodników. W 
klasyfikacji drużynowej spośród 

17 zgłoszonych łęczyńska druży-
na zajęła bardzo dobre 10 miejsce. 
W składzie drużyny znaleźli się: 
Michał Grzesiuk – kapitan, Ula 
Foltyn, Ewa Pastuszak, Andrzej 
Wiechnik, Kamil Matyjaszczyk, 
Tomasz Janowski.

Łęczna biega


