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PilialkoholnameczuHetmana,przez2latanieobejrząmeczunażywo

Agnieszka Kasperska
a.kasperska@kurierlubelski.pl

Lublin/Poniatowa

36-letniSebastianB.usłyszałzarzut zabójstwa 58-letniego
Adama W. Jego zmasakrowane
ciałozostałoznalezionewmieszkaniu,którewynajmowałoskarżony.
Dozbrodnidoszłownocyz11
na 12 grudnia w 2012 r. w bloku
przy
ul.
Młodzieżowej
w Poniatowej.
-Sprawcabyłbardzobrutalny.
Wyniki badań pośmiertnych
wykazały, iż pokrzywdzony był
obiektem nasilonej agresji fizycznej - mówi Beata Syk-Jankowska, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Lublinie, która
nadzoruje śledztwo w sprawie
zabójstwa Adama W.
Sprawcaskakałpoklatcepiersiowejswojejofiary.Przygniatał

go kolanem. Bił Adama W. pięściamiinieokreślonymtwardym
narzędziem.Wielokrotnieranił
go też nożem. Napadnięty próbowałsiębronić.Stądranycięte
najegorękach.Nieudałomusię
jednakuciec.Pośmiercisprawca
ukradłofierzetysiączłotychitelefon komórkowy.
Za Sebastianem B., który
uciekł do Wielkiej Brytanii, wysłanoEuropejskiNakazAresztowania.Wczwartek36-latekstanął przed prokuratorem.
-Przesłuchanywcharakterze
podejrzanego Sebastian B. nie
przyznał się do dokonania zarzucanegomuczynu.Złożyłwyjaśnienia, treści których nie
ujawniamy,aktórebędąweryfikowane w toku śledztwa - podsumowujeBeataSyk-Jankowska.
Mężczyźniegrozidożywocie.
Prokuratura wystąpiła o jego
tymczasowe aresztowanie.

W skrócie
LUBLIN

LUBLIN

Będą zbierać
elektrośmieci

Autobusy nr 14 i N2
zmieniają trasę

W najbliższą sobotę w ramach
programu „Moje miasto bez
elektrośmieci” prowadzona
będzie zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Będzie można
bezpłatnie oddać popsuty
sprzęt w kilku miejscach
w Lublinie. Zbiórka będzie
prowadzona pod marketami:
Obi (ul. Chemiczna), Tesco (ul.
Orkana), E. Leclerc (ul. Zana
i ul. Turystyczna), Real (ul.
Chodźki) oraz na parkingu
Ogrodu Botanicznego UMCS
przy ul. Willowej. Punkty będą
czynne w godz. 9-14. kamb

W związku z pracami remontowymi na Drodze Męczenników Majdanka i zakazem skrętu w ul. Grabskiego od godzin
nocnych z 27 na 28 września
do 29 września autobusy linii
nr 14 i N2 zmienią swoją trasę.
- W kierunku pętli Felin Uniwersytet kursować będą przez
ul. Krańcową z pominięciem
przystanków Szczygla 01
i Jesienna 01 - informuje Katarzyna Szczygieł, rzecznik prasowy ZTM. Sytuacja powtórzy
się w także od nocy z 4/5 października do 6 października
br. aw
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Zakaz stadionowy
za picie piwa
Joanna Nowicka
j.nowicka@kurierlubelski.pl

Zamość

Zamojski sąd ostro potraktował
dwóch młodych kibiców, którzy podczas niedzielnego meczu AMSPN Hetmana Zamość
z Polonią Przemyśl pili piwo
na trybunach stadionu. Zarówno 20- i 23-latek długo nie
obejrzą meczu na żywo – obaj
dostali dwuletnie zakazy
stadionowe. To nie jedyna policyjna interwencja podczas tego
spotkania. Po meczu kilku nieustalonych jak dotąd mężczyzn
pobiło sędziego.
Mężczyźni wnieśli alkohol
w niedzielę na stadion zamojskiegoOśrodkaSportuiRekreacji.–Pijącychpiwowtrakciemeczu wypatrzyli ochroniarze.
Obaj kibice zostali przekazani
policjantom–informujeJoanna
Kopeć z zamojskiej policji.
Funkcjonariusze potraktowali sprawę poważnie i złożyli
do sądu wnioski o ukaranie

dwóch zamościan w wieku 20
i 23 lat.
Na początku tego tygodnia
wich sprawach zapadły wyroki.
Obaj mężczyźni będą musieli
odpracowaćwciągumiesiąca40
godzin na cel społeczny. Jednak
to nie wszystko.
Prawdopodobnienajbardziej
bolesny okaże się dla nich dwuletnizakazstadionowy,czyli zakaz wstępu na mecze piłki nożnejwszystkichpolskichklubów
sportowych oraz mecze piłki
nożnejrozgrywaneprzezpolską
kadrę narodową i polskie kluby
sportowe za granicą.
JoannaKopećprzyznaje,żeto
surowy wyrok, ale nie jest to
odosobniony przypadek.
– Podobna kara spotkała
także 24-latka z Zamościa,
który miał przy sobie alkohol
podczas rozegranego na początkutegomiesiącameczupomiędzy Hetmanem Zamość
a Stalą Sanok – przypomina
rzecznik zamojskiej policji.
Janusz Wójtowicz, rzecznik

KWP w Lublinie, uważa, że
problem picia alkoholu na stadionach nie jest nagminny.
– W takich sprawach nie ma
wielu wniosków o ukaranie.
Stosujemyjeraczejwprzypadku
zakłócania porządku na meczach–mówiJanuszWójtowicz.

masowej alkohol grozi kara
ograniczenia wolności albo
grzywna nie niższa niż 2000
złotych.
Jeden z najwyższych takich
wyroków w naszym województwie zapadł w maju 2011 roku.
Kibic Motoru Lublin został
przyłapany zpuszką piwa nalubelskim stadionie. Kara? Mężczyzna do dziś nie wchodzi
na mecze, bo dostał trzyletni
zakaz stadionowy i grzywnę
w wysokości 2,5 tys. złotych.
Po niedzielnym meczu
AMSPNHetmanaZamośćzPolonią Przemyśl doszło do jeszczejednego nieprzyjemnegoincydentu. Kilku mężczyzn
wdarło się do szatni i zaatakowało sędziego.
– Jeden z nich uderzył go
otwartą dłonią w twarz.
Sprawcy uciekli. Prowadzimy
poszukiwania – powiedziała
nam Joanna Kopeć.

2 lata
tak długo dwaj mieszkańcy
Zamościa nie obejrzą żadnego meczu na żywo

40 godz.
będą musieli odpracować
w ciągu miesiąca na cel
społeczny

Prawo pozwala jednak na surowe kary za picie alkoholu
podczas meczu. Zgodnie z art.
56 ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych każdemu,
kto wnosi lub ma na imprezie

Więcej informacji z Zamościa
zamosc.naszemiasto.pl

Biblioteki do wzięcia, ale nikt ich nie chce
Agnieszka Ciekot
a.ciekot@kurierlubelski.pl

Region

Urząd Marszałkowski chce się
pozbyćośmiufiliilubelskiejbiblioteki pedagogicznej. Miałyby
jeprzejąćpowiatylubgminy,ale
one nie kwapią się do brania
na swoje barki kolejnych zadań.
Bibliotekarze obawiają się
o swoją przyszłość,
–Wgrudniumieliśmyobchodzić 60-lecie działalności,
aletegojubileuszuchybaniedoczekamy, bo chcą nas zlikwidować–powiadomilinasosprawie
bibliotekarzepracującywfiliach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, rozsianych po całej
Lubelszczyźnie.
– Na razie nie zapadły żadne
decyzje. Prowadzimy rozmowy
ze starostami. I nie ma mowy
o żadnej likwidacji, wyrzucaniu
ludzi na bruk i niszczeniu księgozbioru – uspokaja Beata
Górka, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego.–Jeżelicośsięzmieni, to
organ prowadzący bibliotekę
i szyld – dodaje.
SprawadotyczyośmiufiliiPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie,

FOT.AGNIESZKACIEKOT

Grozi mu
dożywocie

Sprawa dotyczy ośmiu filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

które działają w: Puławach, Rykach, Bełżycach, Lubartowie,
Kraśniku, Janowie Lubelskim,
Opolu Lubelskim i Bychawie.
–Utratapracyjestdlanasbardzo realna dlatego, że jest wniosek pani dyrektor o likwidacji

ośmiu filii – mówi Stanisława
Wnuk,kierownikkraśnickiejfilii biblioteki pedagogicznej.
– Osoby, które pracują w naszychbibliotekachtosąwwiększości osoby w wieku przedemerytalnym.–Aprzecieżwia-
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domo jak trudno w takim
wiekuznaleźć pracę – dodaje jej
koleżanka zOpola Lubelskiego.
Jakprzyznająurzędnicymarszałka, cała ta sytuacja wynika
znowegorozporządzeniaministra edukacji. Zgodnie z nim,
bibliotekipedagogicznemiałyby
przejść pod opiekę lokalnych
centrówrozwojuedukacji,które
z kolei miałyby podlegać starostom. Problem w tym, że centra
jeszcze nie powstały i nie wiadomo kiedy do tego dojdzie.
–Oprzejęciuprzeznasbibliotekipedagogicznejnicniewiem.
Nie było to poruszane jeszcze
na zarządzie. Tak naprawdę, to
niekażdychce,abydokładaćmu
nowe zadania bez zabezpieczenia finansowania – mówi Jacek
Zalewski, wicestarosta lubartowski.
Jak zapowiada rzeczniczka
marszałka,jeślipowiatyniebędą
chciały przejąć filii marszałek
wystąpi z propozycją do gmin.
Ale i tu na aplauz nie ma co liczyć.–Gminyteżmająskromne
budżety i nie jest im łatwo realizować zadania obowiązkowe.
Ale nawet nie myślą, aby przerzucać je na inne samorządy –
podkreśla Piotr Szczucki, zastępca burmistrza Opola Lub.
3082383/00
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CHCESZ KUPIĆ MIESZKANIE LUB DOM
ODWIEDŹ

LUBELSKĄ GIEŁDĘ BUDOWLANO-MIESZKANIOWĄ
28 - 29 września 2013 (SOBOTA – NIEDZIELA)
GALERIA GALA DOM I WNĘTRZE, FABRYCZNA 2 (POZIOM 1)
Oferty prezentują: DEWELOPERZY, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, BANKI, FIRMY BUDOWLANE I INNI
ORGANIZATOR: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane, Lublin, ul. Głuska 86, tel. 81-751-80-00.

