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SPÓR O ZALEW ZEMBORZYCKI
u Prezes Wód Polskich zapowiada inwestycje w Zalew Zemborzycki. Nie wyklucza spuszczenia wody na czas

rewitalizacji zbiornika. Dlaczego nie konsultuje tego z miastem Lublin? – To naruszenie praworządności – ocenia prezydent Żuk

Wczoraj wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zwołał konferencję prasową, na której poinformował o swojej decyzji z 8 października. Tak jak
już pisaliśmy, wynika z niej, że od 1
stycznia 2018 r. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód rzeki Bystrzycy wraz z wodami Zalewu Zemborzyckiego. – Zalew Zemborzycki jest jednym z najpiękniejszych zalewów w Polsce. Niestety zaniedbanie tego zalewu spowodowało, że tak naprawdę nie możemy z niego w pełni korzystać – mówił Czarnek.
Na konferencji obecny był również Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Poinformował, że jeszcze w środę dyrektor regionalny Wód
Polskich wystąpi do prezydenta Lublina o przekazanie wód zalewu formalnie – protokołami. Daca miał ze
sobą także wstępną analizę możliwości rewitalizacji zbiornika. – Ta koncepcja przedstawia powody, dlaczego zalew jest w bardzo złym stanie
ekologicznym – tłumaczył. Mówił, że
to przez problem zlewni rzeki Bystrzycy, która jest wykorzystywana
rolniczo, co niesie ze sobą duże ilości biogenów, które wpływają bezpośrednio do zalewu. – Mamy również politykę rybacką nad zalewem,
co też się przyczynia do degradacji
– dodał. Według prezentowanej przez
Dacę koncepcji, wskazana jest budowa przedzbiornika, po to by mógł
działać na zasadzie odstojnika i zbie-

także konstytucyjne zasady państwa
prawnego oraz praworządności – podkreślał Żuk. Zapewnił też, że podejmie „wszelkie działania prawne w celu zabezpieczenia interesów mieszkańców”. Jakie to będą kroki? To władze miasta będą w stanie powiedzieć
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MAŁGORZATA DOMAGAŁA

– Operacja spuszczenia
wody ze zbiornika
oznacza wyłączenie
Zalewu Zemborzyckiego
z użytkowania na kilka
lat. To doprowadzi do
zamarcia istniejącego
tam ekosystemu
– ostrzega prezydent
Żuk.

Regaty na Zalewie Zemborzyckim

rać zanieczyszczenia. Z dokumentu
wynika także, że zalew trzeba też odmulić poprzez rękawy i przebudować zaporę czołową.
– Cieszę się z tej koncepcji bo jest
tutaj taki prezydent miasta w Lublinie Krzysztof Żuk, który od lat obiecywał, że ten zalew będzie czysty, a on
jest jeszcze brudniejszy niż był – skomentował Czarnek.
Co z pomysłem spuszczenia wody? – Wstępna koncepcja delikatnie
ten temat porusza. Wskazuje na pewne zagrożenia dotyczące tego przed-

sięwzięcia. Wcześniej mówiłem, że
uważam, że trzeba by było ten torf
wydobyć i dalej jestem tego zdania,
aczkolwiek będą decydowali naukowcy, eksperci oraz raport oddziaływania na środowisko – tłumaczył Daca.
Wczoraj, w sprawie Zalewu Zemborzyckiego konferencję prasową
zwołał także Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Z niepokojem przyjmuję informację, iż wojewoda lubelski wydał jakąś decyzję odnośnie Zalewu Zemborzyckiego. Do dziś, po-

mimo pisemnego wystąpienia, miasto które jest gospodarzem na tym terenie, nie otrzymało choćby kopii tej
decyzji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wojewoda wydaje decyzje dotyczącą Zalewu Zemborzyckiego, wybudowanego około 45 lat temu rękoma mieszkańców Lublina.
A obecnie decyduje się o tym ważnym dla miasta obszarze bez udziału
a nawet wiedzy władz samorządowych reprezentujących społeczność
lokalną. To narusza nie tylko Kodeks
postępowania administracyjnego, ale

dopiero po tym, gdy zostanie im dostarczona decyzja wojewody i będą
znali jej podstawę prawną. Nadal czują się też gospodarzami zbiornika.
– Wobec milczenia wojewody chciałbym publicznie zadać pytanie, czy decyzja, o której dowiedzieliśmy się
z mediów, będzie doręczona gminie
Lublin i czy uznano nas za stronę postępowania? – mówił Żuk. Skomentował też pomysł spuszczenia wody.
– Oznaczałoby to wyłączenie Zalewu
Zemborzyckiego na kilka lat z użytkowania, doprowadziło do zamarcia
istniejącego tam ekosystemu – wymieniał. Zwrócił też uwagę na możliwe zagrożenie powodziowe.f

To, co niedawno zapowiadali
przedstawiciele ZTM, stało
się faktem. Po wyjeździe na
ulice nowych autobusów
firmy Ursus wycofano
z użytkowania pojazdy, do
których trzeba było
wchodzić po stopniach. To
oznacza, że mamy w Lublinie
wyłącznie niskopodłogowe
pojazdy

ZTM LUBLIN

W Lublinie tylko autobusy niskopodłogowe

PIOTR KOZŁOWSKI

LU 1

Osiem fabrycznie nowych pojazdów firmy Ursus wyjechało wczoraj na ulice Lublina. Wożą pasażerów linii nr 3, 6, 13, 34 i 45. – Dostawa tej partii wozów jest jednoznaczna z wycofaniem z ruchu
ostatnich czterech wysokopodłogowych autobusów marki Jelcz
120M, będących własnością MPK

Autobusy niskopodłogowe

Lublin. Oznacza to koniec pewnej
epoki w lubelskiej komunikacji miejskiej. Teraz do ruchu kierowany będzie tylko i wyłącznie tabor niskopodłogowy – informuje Justyna
Góźdź, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
Autobusy Ursusa są fabrycznie
nowe, mają 12 metrów długości. Są
napędzane silnikiem spełniającym
najwyższą normę emisji spalin Euro
VI. Pojazdy są oczywiście niskopodłogowe i przystosowane do potrzeb
niepełnosprawnych. Mają też monitoring oraz klimatyzację. Wewnątrz
znajdują się też biletomaty, w których
zapłacimy kartą, bramki do liczenia
pasażerów i cztery podwójne porty
USB do ładowania urządzeń mobilnych, np. smartfonów czy tabletów.
ZTM Lublin zapłacił za pojazdy 9,5
mln zł, a docelowo mają one obsługiwać linie nr 44 i 74.
Po tych zakupach znacząco poprawi się jakość taboru miejskiej komunikacji. Oprócz tego, że wszyst-

kie pojazdy są niskopodłogowe, to aż
90 proc. ma monitoring, 87 proc. głosową zapowiedź przystanków, a 79
proc. stanowią autobusy spełniające
najwyższe normy emisji spalin – Euro V i Euro VI. W 73 proc. pojazdów
znajdują się biletomaty, a w 70 proc.
klimatyzacja.
Przypomnijmy, że to nadal nie koniec zakupów w komunikacji miejskiej. ZTM Lublin zamierza kupić 20
nowych autobusów elektrycznych
wraz z ładowarkami. Pierwszy przetarg zakończył się fiaskiem, bo dwie
firmy, które do niego stanęły – Solaris i Ursus, oczekiwały więcej niż wynosił budżet na zakupy. Na początku
listopada powinniśmy poznać oferty w drugim postępowaniu. – Kolejne przetargi na dostawę odpowiednio siedmiu i pięciu elektrobusów zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku
– zapowiada Justyna Góźdź.
Zakup zdecydowanej większości
pojazdów jest finansowany ze środków europejskich.f
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Krzysztof Żuk składa
inwestycyjne obietnice
w dzielnicach

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w wyborach do Rady Miasta Lublin, Sejmiku Województwa
Lubelskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Lublin, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
głosowanie odbywa się w godz. 7.00 – 21.00.
Informacje o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostępne są
na stronie:
bip.lublin.eu
w zakładce: Wybory samorządowe 2018 / Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych
lub
Wybory samorządowe 2018 / Sprawdź gdzie głosujesz
Wyborcy niepełnosprawni i osoby starsze, mające trudności w poruszaniu się, mogą w dniu wyborów
samorządowych w godz. 8.00 – 20.00 skorzystać z bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania
do lokalu wyborczego i z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania. W celu zamówienia transportu
należy w dniu 21 października 2018 r. kontaktować się z Miejskim Biurem ds. wyborów.
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Tymczasowy
areszt za atak
na policjanta
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Prezydent Krzysztof Żuk
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Na Wrotkowie
prezydent dostrzega
konieczność rozbudowy
Szkoły Podstawowej
nr 30 lub budowę nowej
placówki
Na Wrotkowie prezydent dostrzega konieczność rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 30 lub budowę nowej placówki. – Osobiście opowiadam się za budową nowej, mamy
lokalizację, będziemy w perspektywie najbliższych lat zmierzać do sfinalizowania tej inwestycji. Chcemy
też oddać do użytku nowe przedszkole. Jesteśmy gotowi na wykup
gotowych pomieszczeń w istniejących budynkach, co pozwoli na utworzenie przedszkola szybciej – mówi
Krzysztof Żuk.
Wśród obietnic jest też budowa
ul. Wapowskiego od Samsonowicza
do Domeyki, budowa starej Nałkowskich, przebudowa ul. Samsonowicza, Diamentowej i pętla przy ul. Żeglarskiej.

ZDROWIE
LEKARZE SPECJALIŚCI
AAAAAa GINEKOLOG 501-385-552
AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450
Ginekolog, USG 4D, Świdnik, 602 111 410
www.poradniadlakobiet.pl

Tymczasowy areszt zastosował w środę Sąd Rejonowy w Lublinie wobec
34-letniego mężczyzny, który w sobotę podczas Marszu Równości zaatakował gazem policjanta.
Agresor był uczestnikiem nielegalnego zbiegowiska. Zarejestrowały to kamery. Po publikacjach w mediach sprawca sam zgłosił się do komisariatu. Okazał się nim 34-letni
mieszkaniec Lublina. Dotychczas nie
był karany.
Mężczyzna został zatrzymany
i usłyszał zarzuty czynnej napaści na
policjanta. Sąd rejonowy zastosował
wobec 34-latka najbardziej dotkliwy
środek zapobiegawczy, jakim jest
tymczasowy areszt. f MD

33846449

Syndyk masy upadłości Magdaleny Pełczyńskiej-Lots
sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości

3.

W środę prezydent Krzysztof Żuk
złożył kolejne obietnice dotyczące
inwestycji, które zrealizuje, jeśli będzie rządził Lublinem przez następną kadencję. Konferencja prasowa
odbyła się przy moście na Pawiej.
– Kończymy dokumentację potrzebną do przebudowy tego mostu. Zgłosimy projekt do rezerwy subwencji
budżetowej, żeby można było w przyszłym roku ten most wykonać. Wraz
z jego remontem chcemy stworzyć
skwer, który ma już koncepcję konsultowaną z mieszkańcami. Miejski
architekt zieleni będzie miał w tym
przypadku duże pole do popisu i zapewnione finansowanie – zapewnia
prezydent Lublina.
Co jeszcze zamierza zrobić
Krzysztof Żuk? Dla Głuska, Abramowic i Zemborzyc mają być utworzone plany zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na odrolnienie działek i realizowanie przez
mieszkańców inwestycji. Chodzi
głównie o pozwolenie na zabudowę
jednorodzinną. Dodatkowo w każdej
z dzielnic na nowe będzie wymieniane oświetlenie, mają powstawać
centra aktywności dla seniorów, filie miejskiej biblioteki oraz Biuro Obsługi Mieszkańców.
W przypadku Zemborzyc mają
być remontowane ul. Krężnicka,
oświetlony chodnik od Pasiecznej do
granic miasta, zrewitalizowane tereny wokół zalewu. Planowana jest budowa wodociągu i kanalizacji na ul.
Stary Gaj, Lipskiej, Ziołowej, Zagajnikowej, Marzanny, Tęczowej i Krężnickiej.

3

Numery telefonów do Miejskiego Biura ds. wyborów: 81 466 1615, 81 466 1616, 81 466 1207.
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Most na Pawiej, skwery,
remonty dróg i nowe Biuro
Obsługi Mieszkańców. To
deklaracje prezydenta
Krzysztofa Żuka na kolejną
kadencję dla mieszkańców
Dziesiątej, Kośminka,
Zemborzyc i Głuska.

Czwartek
18 października 2018

WYDARZENIA

PRACA
DAM PRACĘ
KIEROWCĘ C+E, OPERATORA KOPARKI,
FIZYCZNYCH Z ZAMIESZK. 602 25 79 78
Zatrudnię tynkarzy, murarzy i brygadzistów.
Kołobrzeg, W-wa i Łódź, tel. 512 842 166

PRACA ZA GRANICĄ
Praca w Holandii od zaraz
Poszukujemy: Majstra na wołowinę
Pilnie !!! Osoby z doświadczeniem
na klasowanie wołowiny oraz Rzeźników
na trybowanie wieprzowiny.
Osoby na ubój wieprzowy w Holandii
Osoby na ubój wołowy do Belgii na
kontrakt Belgijski. Zainteresowanych
prosimy dzwonić pod numery:
Andrzej +31612281006
Grzegorz + 31612543868
OGŁOSZENIA DROBNE

W Głusku mają być remontowane ul. Parafialna, Dominowska, Grabowskiego, a przebudowana ul. Zorza. W tym ostatnim przypadku ulica będzie kompleksowo zmodernizowana wraz z oświetleniem i chodnikiem.
Na Kośminku prezydent Żuk planuje m.in. przebudowę ul. Grunwaldzkiej, przedłużenie ul. Dekutowskiego, budowę hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 15 oraz
wiele remontów mniejszych ulic. Do
tego trzeba dodać rewitalizację doliny Czerniejówki. W tym przypadku
gotowa jest koncepcja społeczna. Dotychczas nie doczekała się realizacji
ze względu na stany prawne gruntów. Prezydent chciałby, żeby stało
się to w przyszłej kadencji, przynajmniej częściowo.
Z kolei w Abramowicach wkrótce gotowa będzie ul. Abramowicka,
a w najbliższej kadencji mają być wyremontowane m.in. ul. Wólczańska
i Podleśna. Natomiast w przypadku
Dziesiątej planowane są remonty ul.
Herberta (dawna Kruczkowskiego)
i Kunickiego, zmodernizowany ma
być budynek po dawnym Domu Kultury Kolejarza.f

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM DOM
Sprzedam dom z dużą leśną działką
w Warszawie Radości, tel.600 44 83 80

KOMUNIKATY
OGŁOSZENIE - W Sądzie Rejonowym dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, III Wydziale
cywilnym, sygn akt III Ns 433/18, toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Krystynie Bożennie Wąsowskiej, córce
Zygmunta i Ludwiki, ostatnio zamieszkałej
w Łodzi przy ulicy al. Unii Lubelskiej 16 m 35,
zmarłej dnia 6 kwietnia 2018r w Łodzi.
Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w
terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego
ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym
toczy się postępowanie i udowodnili swoje
prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postępowaniu o
stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcy
Bogumiła Namyślak, Sylwester Namyślak
Uczestnik Gmina Łódź
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
“TUW” BR w Katowicach unieważnia polisy:
nr DU 40110532-1szt. nr DU 32196391-1szt.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
“TUW” BR w Katowicach unieważnia polisę:
nr DU 31953202-1szt.

13.
14.

minimalna cena
294.225,00 zł
32.800,00 zł
32.700,00 zł
3.800,00 zł
65.400,00 zł
104.600,00 zł
16.300,00 zł
18.300,00 zł
2.500,00 zł
1.850,00 zł
4.000,00 zł
240,00 zł
1.900,00 zł
1.800,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup nieruchomości” należy składać do
dnia 31 października 2018r. na adres: Syndyk masy upadłości Magdaleny Pełczyńskiej-Lots,
ul. M.C. Skłodowskiej 32/3, 20-029 Lublin.
Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr. Telefonu 81-479-91-41.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
REKLAMA
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Syndyk masy upadłości Beaty Cielniak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 27 września 2018r.

OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI,
w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, nieruchomości upadłego w postaci, nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr ew. 291 o pow. 0,1300 ha i nr ew. 292 o pow.
0,1400 ha, zabudowanych budynkiem produkcyjno-usługowym, położonej w miejscowości Susiec, obręb 16 – Skwarki gmina Susiec, powiat Tomaszów Lubelski o powierzchni
łącznej 0,27 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1T/00031054, za cenę nie niższą niż cena
sprzedaży wymuszonej wg. oszacowania biegłego sądowego tj. 88.000,00 zł. brutto.
Oferty pisemne na zakup nieruchomości, z dokładnym określeniem oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer
telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny, należy składać na adres Biura Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
na zakup nieruchomości Beaty Cielniak, sygn. akt IX GUp 58/18 „of” –NIE OTWIERAĆ” do
dnia 30 listopada 2018r. Liczy się data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7
dni od upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Narutowicza 55/6,
20-016 Lublin. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się
i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach sprawy IX GUp 58/18 „of” lub w Biurze Syndyka codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00
(tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
REKLAMA
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W PIĄTEK W „WYBORCZEJ”

CYKL

Eko Komunikacja
Miejska
Partner cyklu:

Jak się pracuje
u miejskiego przewoźnika

Biuro Ogłoszeń
Gazety Wyborczej

12.

nieruchomość
działka nr 193 i 139 o łącznej powierzchni 2,54 ha,
miejscowość Ochoża – Kolonianr KW LU1C/00008822/6
działka nr 61/6 o łącznej powierzchni 0,1974 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
działka nr 61/7 o łącznej powierzchni 0,2726 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
działka nr 64/2 o łącznej powierzchni 0,4607 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
działka nr 84 i 86 o łącznej powierzchni 0,40 ha,
miejscowość Józefin, nr KW LU1C/00047644/9
działka nr 88 o łącznej powierzchni 0,64 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
działka nr 85, 87 i 89 o łącznej powierzchni 1,90 ha,
miejscowość Józefin, nr KW LU1C/00047644/9
działka nr 97 o łącznej powierzchni 0,11 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
działka nr 108 o łącznej powierzchni 0,26 ha,
miejscowość Józefin, nr KW LU1C/00047644/9
działka nr 206 o łącznej powierzchni 0,27 ha,
miejscowość Józefin, nr KW LU1C/00047644/9
działka nr 326 o łącznej powierzchni 0,51 ha,
miejscowość Józefin, nr KW LU1C/00047644/9
działka nr 34 o łącznej powierzchni 0,03 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
działka nr 40 o łącznej powierzchni 0,24 ha,
miejscowość Józefinnr KW LU1C/00047644/9
udział ½ w działkce nr 220/8 o łącznej powierzchni 0,0439 ha,
miejscowość Stołpie nr KW LU1C/00081838/6
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