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Powyborcze układanki Przyszłość straży miejskiej Chmury nad elektrownią
Znamy już nazwiska wybranych radnych do ciał samorządowych wszystkich szczebli.
Poza Łęczną, gdzie o wyborze
burmistrza zadecyduje druga
tura, w głosowaniu 16 listopada wybraliśmy także wójtów
gmin. Do sejmiku województwa ponownie został wybrany
startujący z listy PO dr. n. med.
Krzysztof Bojarski.
W Milejowie, Ludwinie
i Puchaczowie (tam startował
jeden kandydat i wybory były
plebiscytem za – przeciw) swoje
funkcje zachowali dotychczasowi włodarze gmin. W gminie
Cyców wójtem został wybrany
Wiesław Pikuła dotychczasowy zastępca wójta, przy czym

Jan Baczyński vel Mróz sam
zrezygnował z kandydowania z
powodu przejścia na emeryturę.
Były wójt z Cycowa nie zamierza
jednak rezygnować z czynnego
życia, został bowiem wybrany na
radnego powiatowego. Największa zmiana nastąpiła w gminie
Spiczyn, gdzie dotychczasowego
wójta pokonała Dorota Szczęsna
z KWW „Samorządni” uzyskując
58,38 proc. głosów.
Aktualnie przyszedł czas
na tworzenie większościowych
koalicji w radach gmin i w powiatowym samorządzie. Nie
będą z tym mieli najmniejszego
problemu wójtowie: Wiesław
Pikuła i Andrzej Chabros.
dok. na str. 4
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określi nowa rada
Podczas pożegnalnej sesji
radni z Łęcznej dyskutowali
o przyszłości straży miejskiej.
Większość radnych uznała, że
przedstawione przez inicjatorów argumenty są nieprawdziwe i stanowią przedwyborczą
grę polityczną.
Co ciekawe takie argumenty
padły ze strony opozycyjnych
wobec obecnego burmistrza
radnych.
Negatywną opinię na temat
likwidacji straży miejskiej przedstawił na piśmie Komendant Wojewódzki Policji. Argumentację
powtórzył na sesji przedstawiciel
Komendy Policji w Łęcznej
zdecydowanie negatywnie oceniając projekt likwidacji Straży
Miejskiej. - Zdaniem funkcjonariuszy, działania straży miejskiej
są potrzebne, a policja nie będzie
w stanie w żaden sposób, zastąpić

czy przejąć obowiązki tej formacji - powiedział.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady
Miejskiej głosowanie w tej sprawie
zostało przełożone. Przeciwko
wnioskowi zagłosowało tylko
5 radnych, w tym radny który
w dyskusji zdecydowanie negatywnie odniósł się do projektu wskazując, że z jego rozeznania mieszkańcy nie popierają pomysłu likwidacji
straży. Przeciwnicy straży uważają,
że „tracimy tylko ponad 400 tys.zł
rocznie na utrzymywanie formacji,
która głównie zajmuje się nieprawidłowym parkowaniem i patrolowaniem (oczywiście przy użyciu
samochodu) łęczyńskich ulic.
Tematem funkcjonowania
straży miejskiej w Łęcznej zajmą
się radni wybrani 16 listopada
radni.
GK

Burmistrz Łęcznej wydał w listopadzie decyzję środowiskową dla
węglowej elektrowni o mocy 500 MW, którą w Starej Wsi zamierza
wybudować francuski koncern GDF Suez. To podstawowy dokument
w procesie inwestycyjnym określający wiele istotnych cech inwestycji,
bez którego nie może ona być w ogóle rozpoczęta. Przed wydaniem
decyzji sporządzona została ocena oddziaływania na środowisko oraz
uzyskanie postanowień regionalnego dyrektora ochrony środowiska
w Lublinie i powiatowego inspektora sanitarnego w Łęcznej.
Dokument zawiera informacje o rodzaju i miejscu realizacji
przedsięwzięcia, określa warunki
wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i późniejszej eksploatacji,
a także konieczne do uwzględnienia wymagania dotyczące ochrony
środowiska. – Burmistrz nałożył na
inwestora obowiązek sporządzenia
tzw. analizy porealizacyjnej na
podstawie prowadzonych pomiarów emisji pyłowo-gazowych
i hałasu – mówi Grzegorz Kuczyński z UM w Łęcznej. Wszystkie
wymienione elementy gwarantują,
że realizacja inwestycji w możliwie
minimalnym stopniu będzie wpływała na środowisko.
W postępowaniu administracyjnym poprzedzającym wydanie
decyzji jako strony uczestniczyli
zainteresowani mieszkańcy, a
także organizacje pozarządowe.
Ekolodzy od początku byli przeciwni tej inwestycji, duży niepokój
budziła ona też wśród okolicznych rolników. Wydawało się, że
po wycieczce do Połańca, gdzie
GDF Suez eksploatuje większą
elektrownię węglową w Połańcu, obawy mieszkańców zostały
rozwiane. Nic bardziej mylnego.
Prawdopodobnie intensywna „praca” ekologów sprawiła, że grupa
rolników z gmin Łęczna i Spiczyn
złożyła odwołania od decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. To samo zrobiło Towarzystwo na Rzecz Ziemi
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z siedzibą w Oświęcimiu) i Fundacja ClientEarth (przedstawiająca
się jako międzynarodowa organizacja prawnicza, której celem jest
walka o lepszy klimat ).
Skarżący się rolnicy uważają, że elektrownia węglowa
w okolicy oznaczałaby dewastację terenów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskie, które stałoby
się regionem przemysłowym,
a nie rolniczym, więc sprzedawane przez nich artykuły rolne nie
byłyby uważane za pochodzące
z obszarów ekologicznie czystych.
Towarzystwo na Rzecz Ziemi
uważa, że tereny te można wykorzystać pod inne, mniej groźne dla
mieszkańców przedsięwzięcia, np.
inwestycje w energetykę odnawialną.
Jeśli chodzi o ClientEarth to zasłynęła
ona z prób zablokowania przyznania
Polsce okresu przejściowego w realizacji unijnej polityki ochrony klimatu
(która zakłada m.in. 20-proc. redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020
r.). Podważała także wydawane przez
marszałków województw decyzje,
dzięki którym nowe bloki energetyczne budowane w Polsce mogły
traﬁć na listę instalacji uprawnionych
do darmowej emisji CO2. Zaskarżała
też decyzje dotyczące budowy lub
rozbudowy siedmiu różnych elektrowni w Polsce i prawie zablokowała rozbudowę elektrowni węglowej
w Opolu, należącej do Polskiej Grupy
Energetycznej.
dok. na str. 3
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Dynamiczna ﬁrma
Już po raz 11. „Rzeczpospolita” opublikowała Listę
2000 – zestawienie dużych
i średnich firm w naszym
kraju.
J ej p r e z e n t a cj a m i a ł a
miejsce w siedzibie redakcji
ogólnopolskiego dziennika 27
października 2014 roku i towarzyszyło jej nagrodzenie 20
spółek uhonorowanych tytułem
Dobra Firma. Cała „Lista 2000”
to zestawienie polskich firm
ocenianych w różnych kategoriach: najbardziej rentownych,
największych eksporterów,
osiągających największe zyski,
najwięcej inwestujących, zwiększających zatrudnienie itp.
Wśród wyróżnionych znalazła się LW „Bogdanka” S.A.,
która otrzymała nagrodę dla najdynamiczniejszej firmy 2014 r.
Nagrody laureatom wręczyli
Grzegorz Hajdarowicz, prezes
Presspubliki, wydawcy „Rzeczpospolitej”, Tomasz Wróblewski,
redaktor naczelny „Rzeczpo-

spolitej”, oraz Jan Czeremcha,
wiceprezes Raiffeisen Bank
Polska, partnera tegorocznej
edycji Listy 2000.
Obecny na spotkaniu wicepremier Janusz Piechociński,
poza tradycyjnymi gratulacjami i wyrazami uznania, dodał,
że polscy przedsiębiorcy są
najlepszą wizytówką polskiej
gospodarki na świecie. Można
powiedzieć, że obecność Spółki
w rankingu „Rzeczpospolitej”
jest wyrazem budowania dobrego wizerunku Polski na świecie
w ramach promocji konkretnych
branż, a także działania na rynkach perspektywicznych.
To nie jedyna nagroda, jaką
Bogdanka otrzymała w tym
roku. Warto przypomnieć, że
w lutym zdobyła I miejsce w kategorii „Najlepsza w roku 2013”
w konkursie „Kopalnia Roku”
organizowanym przez Górniczą
Izbę Przemysłowo-Handlową
i Szkołę Eksploatacji Podziemnej.
(nor)

Historia górnictwa na Lubelszczyźnie

Mimo, że plany pochodzące
z lat 70. XX w., nie zostały
nigdy zrealizowane, to jednak
kopalnia „Bogdanka”, uzyskując od kilkunastu lat dodatni
syntetycznej oceny budowy wynik ﬁnansowy, udowodniła,
geologicznej Lubelszczyzny. że wydobycie węgla w noDalsze badania prowadzone wym zagłębiu jest opłacalne,
od roku 1964 potwierdziły cią- a w przyszłości jest możliwy
głość występowania utworów dalszy wzrost wydobycia.
Droga do tych sukcesów
karbońskich na przestrzeni od
linii Parczew–Kock po linię była jednak długa. W 1989
Chełm–Rejowiec. 6 czerwca roku kopalnia Bogdanka miała
1965 r. w otworze wiertni- wydajność dołową wydobycia
czym w Bogdance koło Łęcznej węgla stawiającą ją na 33 poprzewiercono pierwszy pokład zycji w kraju, a w 1990 r nawet
węgla i pobrano próby. 10 lat na 41 miejscu. Jak przyznają
później w to miejsce przyjechali sami pracownicy kopalni,
górnicy ze Śląska, by rozpo- z powodu niskiej wydajności
cząć budowę pierwszej kopalni pracy, przy wysokich kosztach
produkcji, złej jakości wydow powstającym zagłębiu.
bywanego 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.
Zarząd kopalni podjął
szereg śmiałych
i odważnych deBudowa kopalni fot. archiwum LW Bogdanka cyzji, które spowodowały, że
Plany wydobywcze były z zakładu stojącego na skraju
ogromne. Pomimo różnych bankructwa i właściwie przetrudności w 1979 roku podjęto widzianego już do likwidacji,
decyzję o kompleksowym za- kopalnia znalazła się wśród
gospodarowaniu Centralnego najlepszych zakładów tej
Rejonu Węglowego w LZW branży w kraju. W 1989 roku
i budowie 6-7 kopalń wraz w kopalni pracowało 5693
z centralnym zakładem wzbo- osoby, rok później zatrudniegacania węgla. W sumie miały nie wynosiło już 4845 osób,
one wydobywać rocznie około by w 1998 r osiągnąć licz25 milionów ton węgla han- bę zaledwie 3280 pracownidlowego, zatrudniać 24 tysiące ków. To miara trudnych deosób w kopalniach, a wraz cyzji jakie musiano w kopalni
z zakładami towarzyszący- podejmować. Jednocześnie
mi ponad 40 tysięcy. Dzisiaj w ramach procesu oddłużeLubelski Węgiel „Bogdanka” niowego zawarto w 1993 roku
S.A. jest jedyną ﬁrmą eksplo- układ sądowy, a rok później
atującą od 30 lat złoże Lubel- ugodę bankową dotyczącą
skiego Zagłębia Węglowego. kredytów i odsetek, co dało

Fedrować do 2050 roku
3 listopada 1959 roku umiera prof. Jan Samsonowicz. Przed
śmiercią powtarza: „Na Lubelszczyźnie jest duży węgiel, trzeba go
szukać energiczniej”. (…) W lipcu 1974 roku na pola między Puchaczowem a Bogdanką, w miejsce, które jeszcze „za cara” zwano
Dużymi Dołami, zajechał tabor poszukiwaczy nafty z Wołomina.
Grykę Krasickim zupełnie zadeptali, łubin też zadeptali i ten kawałek kartoﬂiska, co był od brzegu. Razem aż 70 arów stracili Krasiccy. Ale żałować nie żałują. Odszkodowanie dostali. I mają na swojej ziemi, no już teraz niby nie swojej, ale zawszeć na ojcowiźnie
– powiada Bolesław – tę najwyższą wieżę, z której się będzie sypać
węgiel – napisał Wojciech Giełżyński, zdobywca III nagrody
w konkursie na reportaż o Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
Górnictwo węglowe na
terenie Polski jest znane od XVI
w., chociaż jego początki sięgają nawet wieku XII. Prawdziwy
rozwój zaczął się jednak dopiero w drugiej połowie XVIII w.,
kiedy węgiel kamienny znalazł
zastosowanie w hutnictwie
żelaza i metali nieżelaznych.
W latach 1780–90 w kopalniach
węgla wprowadzano eksploatację ﬁlarową, zaczęto wykonywać wrąb, stosować szyny
żelazne oraz transport konny.
Później stopniowo zastępowano
kieraty i kołowroty parowymi
maszynami wyciągowymi. Zaczęto używać czarnego prochu
do urabiania węgla, a następnie
energię elektryczną do napędu
maszyn i urządzeń górniczych.
W 1818 na Dolnym i Górnym Śląsku 54 kopalnie wydobyły 352 tysiące ton węgla,
a największa kopalnia „Król”
w Chorzowie wydobywała ok.
240 t węgla dziennie. W 1913
roku w Zagłębiu Górnośląskim funkcjonowało 60 kopalń,
a wydobycie węgla kamiennego
wyniosło 52 mln t. W latach
1882–1913 liczba osób zatrudnionych w górnictwie węgla
kamiennego zwiększyła się
z 43 tysięcy do 150 tysięcy
osób. Tendencja ta utrzymała
się również w okresie międzywojennym; w 1938 polskie
górnictwo węgla kamiennego
zatrudniało 80,7 tysiąca osób.
Jednocześnie z rozwojem
górnictwa śląskiego badano pod

względem obecności węgla inne
obszary. Odkrycie złóż węgla
kamiennego w okolicach górnego Bugu i Lubelszczyzny było
właśnie efektem długoletnich
poszukiwań i dociekań.
Pierwsza wzmianka o znalezieniu węgla na Wołyniu pochodzi
z 1881 r. i zamieszczona została
przez Wincentego Choroszewskiego w jego Pamiętniku Fizjograﬁcznym. Pięćdziesiąt lat
później prof. Jan Samsonowicz
opublikował wyniki badań
geologicznych prowadzonych
w okresie 1922–1929 i opracował hipotetyczną mapę występowania osadów karbonu na
obszarze Wołynia Zachodniego
oraz Polesia Południowego. Hipotezę potwierdził Państwowy
Instytut Geologiczny, który
w latach 1938–1939 wykonał
11 głębokich otworów, z których większość potwierdziła
hipotezę profesora.
Badania na Lubelszczyźnie kontynuowano po wojnie.
W roku 1955 z inicjatywy
Jana Samsonowicza rozpoczęto
wiercenie otworu poszukiwawczego w Chełmie. W wyniku
tych prac stwierdzono występowanie karbonu na głębokości od
580 m do 1207 m. Od 1959 r.
Instytut Geologiczny wykonał
na terenie województwa lubelskiego szeroki zakres badań
geoﬁzycznych oraz odwiercił
6 głębokich otworów wiertniczych, co stanowiło podstawę
do przeprowadzenia pierwszej

kopalni oddech i możliwość
inwestowania. Operacja była
oczywiście bolesna, ale pacjent
ma się dobrze i uruchomił
wydobycie z kolejnego szybu –
w Stefanowie. Paradoksalnie
zyskali na tym również sami
górnicy. O ile w 1990 roku średnie zarobki w kopalni plasowały ją pod tym względem na 70
miejscu w kraju, to już w 1998
r przeciętne wynagrodzenie
w Bogdance było najwyższe.
Nie wszystko przebiegało jednak tak gładko jak by
się mogło wydawać dzisiaj,
szczególnie z perspektywy
rosnących statystyk wydobycia i rentowności. Na sukces zapracowała cała załoga,
w tym związki zawodowe,
które potrafiły zrozumieć
i dogadać się z kierownictwem.
Wszystkim razem udało się
też obronić przed zewnętrznymi ingerencjami kolejnych
ekip politycznych. Zapewnić
ciągłość kierownictwa oraz
realizację ich pomysłów. Chociaż były różne próby, jak na
przykład ta z 1998 roku kiedy
kopalnię chciano przyłączyć do
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. Na szczęście dla Bogdanki
opracowany w 1998 r. rządowy
program „Reforma górnictwa
węgla kamiennego w Polsce
na lata 1998-2002” zakładał
prywatyzację tej kopalni. Minister Skarbu Państwa wszczął
procedurę prywatyzacyjną kopalni już w styczniu 1999 roku,
ale swój szczęśliwy ﬁnał znalazła ona dopiero po dziesięciu
latach, kiedy to 25 czerwca
2009 spółka zadebiutowała na
giełdzie.
Obecnie LW „Bogdanka”
S.A. jest spółką w pełni prywatną. Nie ma dominującego
akcjonariusza strategicznego,
a kontrolę de facto sprawują
inwestorzy ﬁnansowi w postaci
funduszy emerytalnych. Jak
na prywatną firmę przystało
Bogdanka szczyci się też najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. Osiągnięto wysoką koncentrację
wydobycia, dużą wydajność

i korzystne wyniki ekonomiczne przy eksploatacji pokładów
o miąższości powyżej 1,6 m
z zastosowaniem techniki kombajnowej. Technika ta w pokładach 2,0–2,5 m pozwala wydobywać do 20 000 t/dobę urobku węglowego, a w ścianach
o wysokości 1,6–1,8 m do 15
000 t/dobę. Dla wybierania
pokładów o grubości 1,2–1,7
m zastosowano strugi. Dobre
efekty tej techniki wydobycia
spowodowały, że w 2013 roku
zamówiono już czwarty kompleks strugowy.
Ciągle jednak jedna sprawa spędza sen z powiek zarządu, pracowników i akcjonariuszy spółki. Kopalnia LW
„Bogdanka” S.A. (to już siódma nazwa dla praktycznie tego
samego podmiotu) prowadzi
eksploatację w granicach obszaru górniczego „Puchaczów
V” o powierzchni 73,3 km
kw. W granicach tego obszaru
opłacalną eksploatację można
prowadzić w czterech pokładach, w tym dwóch aktualnie
użytkowanych. Zasoby operatywne wynoszące powyżej 220 mln ton wyznaczają
więc żywotność kopalni do
2034 roku. Dlatego kopalnia
chce przyłączyć do swojego
obszaru wydobycia kolejne
złoża węgla kamiennego, co
może wpłynąć na znaczne
wydłużenie okresu żywotności
kopalni.
LW Bogdanka w ogłoszonej w 2013 roku strategii rozwoju do roku 2020 jako jeden
z celów określiła podwojenie
bazy surowcowej zapewniającej
prowadzenie eksploatacji do
roku 2050. To wymaga powiększenia obecnego obszaru górniczego kopalni w kierunku południowym i wschodnim, czyli
obszarów „K-6, K-7”. W czerwcu 2014 roku kopalnia uzyskała koncesję na eksploatację
w obszarze K-3. Dalsze wnioski
koncesyjne na poszukiwania
i eksploatacje złożono w Ministerstwie Środowiska i są
w trakcie rozpatrywania.
Ryszard Nowosadzki
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Skok na kasę szpitala
W nocy z 28 na 29 października nieznani sprawcy włamali się
do pomieszczenia kasowego szpitala w Łęcznej. Funkcjonariusze nie
komentują sprawy. Zasłaniają się dobrem prowadzonego śledztwa.
Świadkowie zdarzenia lub osoby mogące posiadać informację na powyższy temat proszone są o kontakt z policją w Łęcznej pod numerem 997.
GK

Disco polo z Głębokiego
Utwór „Tak bardzo tego chcę” Karola Zawrotniaka z Głębokiego
pod Cycowem znalazł się na szczycie listy przebojów radia Vox FM.
Nieco ponad miesiąc temu utwór zadebiutował w notowaniu Best Listy. Wtedy też prosiliśmy naszych czytelników o czynne głosowanie.
Z tygodnia na tydzień utwór przesuwał się na wyższą pozycję, aż
wspiął się na szczyt, gdzie króluje od dwóch tygodni.
GK

Serdecznie dziękuję
za udzielone mi poparcie w wyborach
do Rady Powiatu Łęczyńskiego

Grzegorz Kuczyński

NIK w Starostwie
Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę dużego informatycznego projektu
realizowanego przez powiat
łęczyński i partnerów z terenu powiatów świdnickiego
i włodawskiego. Chodzi
o sztandarową inwestycję znaną u nas pod hasłem „Wirtualne Powiaty”.
Kontrola w Łęcznej to część
ogólnopolskiej kontroli pt. „Realizacja projektów budowy sieci
szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej oraz Regionalnych
Programów Operacyjnych”. Jedną z wielu jednostek sprawdzanych w ramach tej kontroli jest
właśnie Starostwo w Łęcznej.
Przypomnijmy, że projekt
o wartości ponad 30 mln zł
obejmował budowę Regionalnej Sieci szerokopasmowej na
terenie powiatów: łęczyńskiego
(łęczyńskie starostwo jest w nim
jednostką wiodącą), świdnickiego i włodawskiego oraz 16
wchodzących w ich skład gmin.
W jego ramach przewidziano bu-

dowę Centrum Zarządzania Siecią wraz z serwerownią centralną,
telecentrum i punktem informacji
turystycznej z siedzibą w Łęcznej
oraz budowę światłowodu, łączącego 19 jednostek publicznych
(urzędy, szkoły, biblioteki) na
terenie Łęcznej. Powstały też
węzły dostępowe oraz telecentra
i hot-spoty.
Celem projektu było wyrównanie dysproporcji w zakresie
dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w stosunku do dużych ośrodków
miejskich oraz innych regionów
Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych,
podmiotów gospodarczych
i mieszkańców powiatów. Część
techniczna została już ukończona, teraz przyszedł czas na przyjęcie zasad zarządzania gotowym
projektem, co przebiega dosyć
opornie.
Wyniki kontroli zostaną
opublikowane w całości na stronie internetowej NIK.
(rkn)

Ja Robert Kasprzak, Radny Gminy Milejów
przepraszam Wójta Gminy Milejów Tomasza Surysia
za moje postępowanie podczas sesji Rady Gminy Milejów
z dnia 29 września 2014 r.,
które mogło sugerować niezgodne z prawem działania
Pana Tomasza Surysia
i naraziło go na utratę zaufania
potrzebnego dla stanowiska przez niego zajmowanego.

Przegląd Cycowa
Święto Niepodległości
w Cycowie

Dzień 11 listopada jest
dla Polaków czasem wyjątkowej refleksji nad naszymi
narodowymi losami. Mamy
powody do dumy i radość
z tego że żyjemy w wolnym
i rozwijającym się kraju.
Mimo iż od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości
minęło już 96 lat, ważnym jest by
z należytym szacunkiem i godnością przypominać te ważne dla
nas chwile.
Cieszy fakt, że nasza mała
społeczność rozumie to i z należytą pieczą otacza tak miejsca
pamięci jak i swoją postawą
daje przykład godny naśladowania. Tak jest w sierpniu
kiedy to obchodzimy rocznicę

Bitwy Cycowskiej 1920 roku
jak i właśnie teraz w czasie
obchodów Narodowego Święta

Niepodległości. W rocznicę
tego święta licznie uczestniczyliśmy we mszy świętej
w asyście pocztów sztandarowych
z przepiękną homilią wygłoszoną przez ks. Dawida Nowickiego
i krótkim rysem historycznym
wydarzeń 1918 r., przygotowanym przez zastępcę wójta
Wiesława Pikułę.
Po uroczystościach w kościele parafialnym delegacje
i mieszkańcy udali się pod
pomnik, gdzie złożone zostały wieńce, zapalone znicze
a chwila ciszy upamiętniła
ludzi, dzięki którym możemy
żyć i pracować dla nas i następnych pokoleń. Warta honorowa
zaciągnięta przez harcerzy z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów
Lubelskich w Cycowie, ukazuje
jak ważne jest postrzeganie
narodowych wartości nie tylko
przez dorosłych, ale również
a może przede wszystkim przez
młodzież, która jest dumna ze
swoich korzeni.
(ML)

Chmury nad elektrownią
dok. ze str. 1
Fundacja ClientEarth reprezentuje dosyć powszechną w starych
krajach unii wrogość do węgla jako
surowca energetycznego, zrozumiałą dla krajów gdzie węgla już
się nie wydobywa (np. Anglia po
decyzjach Margareth Thatcher, która
spowodowała, że dzisiaj na wyspach
w górnictwie pracuje już nie 170
tys. a zaledwie 3 tys. górników) lub
energetykę oparto na elektrowniach
atomowych (Francja). Działania
fundacji jeden z polskich ministrów
określił dosadnie jako „działanie
przeciwko interesowi publicznemu
państwa”.
Działań ClientEarth nie będę
komentował, bo polemizować
można z poglądami ale nie z wyznawaną „wiarą”. Warto jednak
poświecić kilka słów stanowisku, że
w polskich warunkach da się zastąpić energetykę węglową odnawialnymi źródłami energii.
Elektrownia pod Łęczną ma
mieć przewidywaną moc 500
MW, do największych więc nie
należy. Żeby zastąpić ją wiatrakami (solary i elektrownie wodne
w naszych lokalnych warunkach
nie mają ekonomicznego uzasadnienia) należałoby postawić ich
w naszym powiecie od 250 do 500
sztuk. Uzyskanie 1 MW mocy wymaga wirnika turbiny wiatrowej o
średnicy około 50 metrów i żeby
zastąpić łęczyńską elektrownię,
takich wiatraków trzeba nawet 500
sztuk. W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe
składające się z wielu ustawionych
blisko siebie turbin - tzw. farmy
wiatrowe. Nad polskim Bałtykiem
taką farmę w 2006 roku oddano do
użytku na przykład w miejscowości Tymień (25 wiatraków o mocy
2 MW każdy co daje teoretycznie
50 MW). W takim wypadku ko-

Drogowe inwestycje
Gmina Cyców w latach 20132014 przeznaczyła na dotację
celową dla Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego
na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców – Wierzbica
– Staw od km 0+000 do km 2+650
kwotę 1.000.000,00 zł.
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano wzmocnienie
istniejącej konstrukcji nawierzchni
jezdni, a także budowę i przebudo-

wę ciągów pieszych (chodników)
i budowę kanalizacji deszczowej
w miejscowościach Cyców oraz
Cyców Kolonia Druga.
Udzieliliśmy również pomocy ﬁnansowej dla Starostwa
Powiatowego w Łęcznej na następujące zadania:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625 L na odcinku Wólka
Cycowska – Janowica – pomoc w
kwocie 500.000 zł. W ramach w/w
inwestycji wykonano remont nawierzchni bitumicznej na odcinku
1200 mb, przebudowę istniejącego
chodnika oraz przepustu.
Remont drogi powiatowej
Nr 1808 L w miejscowości Cyców
(ul. Wiejska) – pomoc w kwocie
89.013,87 zł. W ramach w/w

zadania wykonano nawierzchnię
bitumiczną na odcinku o długości
300 mb.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802 L w miejscowości
Świerszczów na odcinku 455 mb
– pomoc w kwocie 75.000 zł.
Dodatkowo przeznaczyliśmy
kwotę w wysokości 50.000 zł na
zakup materiałów do remontów
cząstkowych nawierzchni dróg
powiatowych na terenie gminy Cyców. Remonty
przeprowadzone
zostały przy pomocy emulsji
i grysów.
Oprócz
powyższego
w roku 2014
realizowaliśmy
również zadania wpisane do
programu przebudowy dróg
gminnych na terenie gminy Cyców. W ramach powyższego
zostały wykonane inwestycje
polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznych wraz
z poboczami.
Oto one:
Modernizacja drogi gminnej
Nr 105315 L
Stawek – Sewerynów na
długości 2,053
km za kwotę
522.822,20
zł.
M o d e rnizacja drogi
gminnej nr
105388 L w
m. Stawek na

nieczne by było 10 takich farm.
Negatywny wpływ takich instalacji na środowisko Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego byłby
katastrofalny. Trwałe oszpecenie
krajobrazu byłoby najmniejszą szkodą. Hałas wytwarzany przez turbiny
oraz zagrożenie dla ptaków (urazy
mechaniczne i zakłócenia w ptasiej
nawigacji) zagroziłyby ptasiej populacji, w tym licznym chronionym
gatunkom. Warto też wspomnieć
o mieszkańcach. Co prawda niektórzy „ekolodzy” ludzi uważają za
niechroniony element środowiska,
to negatywny wpływ wiatraków
lokalizowanych w pobliżu ludzkich siedlisk jest już udowodniony.
Ci, którzy mają już takie sąsiedztwo dobrze wiedzą o czym piszę.
W kraju coraz częściej dochodzi do
społecznych protestów skierowanych
przeciw ekologicznej energii.
Po drugie współczesne elektrownie węglowe emitują naprawdę znikome ilości zanieczyszczeń
– powiedzmy tyle samo co 500
domowych pieców węglowych.
Czy ktoś przy zdrowych zmysłach
zaproponuje likwidację pieców
węglowych na wsi? Elektrownie
opalane węglem emitują jednak
CO2, co zdaniem wielu ludzi
i części naukowców sprzyja katastrofalnemu ocieplaniu klimatu.
Pogląd ten jednak nie został jeszcze
w pełni naukowo udowodniony,
a przemysłowa emisja stanowi
ułamek tego co wydzielają oceany
oraz zwierzęta i ludzie.
Nie dajmy się zwariować.
Ja osobiście jestem za budową
elektrowni – to potrzebna nam
energia elektryczna, nowe miejsca
pracy i wpływy do budżetów gmin,
zwłaszcza Łęcznej. Mam prawo do
swojego zdania, tak jak ekolodzy
do swojego.
Ryszard Nowosadzki

odcinku ok.600 mb za kwotę
145.581,57 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawek
na odcinku 746 mb za kwotę
199.114,86 zł
Modernizacja (odbudowa)
drogi gminnej Nr 105314 L
w miejscowości Nowy Stręczyn
na odcinku 2,535 km za kwotę
595.495,96 zł
Modernizacja (odbudowa)
drogi gminnej Wólka Cycowska
– Kopina na odcinku 2,438 km za
kwotę 481.069,36 zł
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Cycowska na odcinku 856 mb za
kwotę 169.527,04 zł
Modernizacja drogi gminnej Cyców – Cyców Kolonia
Druga na odcinku 1,287 km za
kwotę 302.973,35 zł
Modernizacja dróg w miejscowości Cyców (ul. Nowa, ul.
Parkowa) za kwotę 966.020,33 zł.
W ramach tego zadania wykonano
: rozbiórkę starych i wykonanie
nowych chodników z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni
na zjazdach z kostki brukowej,
wykonanie warstwy wiążącej oraz
ścieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej, dokonano
regulacji pionowej urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej.

KRONIKA
Pieszy pod kołami audi
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia
drogowego, do którego doszło
24 listopada po godz. 16.25 w
miejscowości Januszówka gm.
Spiczyn. 24 – letni kierujący pojazdem marki audi najechał na 53
– letniego mężczyznę leżącego
na środku jezdni. Obok mężczyzny znajdował się rower.
W wyniku tego zdarzenia 53
– letni mieszkaniec gm. Spiczyn
z ogólnymi potłuczeniami ciała
został przewieziony do szpitala w
Łęcznej. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Z uwagi
na stan upojenia alkoholowego nie
było możliwości przeprowadzenia
badania na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu, dlatego
też została pobrana od niego krew
do badań. Kierujący pojazdem był
trzeźwy.
Policja apeluje o ostrożność
i rozsądek. Nie jesteśmy sami na
drodze. Bądźmy odpowiedzialnymi
uczestnikami ruchu drogowego.Aura
jesienna i towarzyszące jej warunki
atmosferyczne sprawiają, że mamy
do czynienia ze śliską nawierzchnią
jezdni oraz z ograniczoną widocznością na drodze. Pamiętajmy
o odblaskach. Nawet jeden element odblaskowy może uratować
życie!
Debata społeczna
W piątek 21 listopada
o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania
Siecią Starostwa Powiatowego
w Łęcznej odbyła się kolejna debata
społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej, której tematem było ,,Żyj, bądź
bezpieczny – daj się dostrzec”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, władz
samorządowych, zarządu dróg,
inspekcji transportu drogowego,
straży miejskiej, dyrektorzy
szkół, radni i sołtysi.
Celem organizowanych debat jest zdiagnozowanie realnych
oczekiwań społecznych wobec
instytucji działających na rzecz
bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, ograniczenie
zjawisk i zachowań, które budzą
powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia, a przede wszystkim
włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań
mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu łęczyńskiego.

ZDARZEŃ
Na koniec spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również
oczekiwań wobec policjantów.
Potrącona przez samochód
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku
drogowego do którego doszło 19 listopada po godz. 16.20
w miejscowości Górne gm. Milejów.
20–letnia piesza, mieszkanka Łęcznej poruszająca się nieprawidłową
stroną jezdni, poza terenem zabudowanym, w miejscu nieoświetlonym
bez elementów odblaskowych została potrącona przez renault clio.
W wyniku tego zdarzenia piesza z obrażeniami została przewieziona do szpitala
w Łęcznej, a następnie traﬁła do
lubelskiego szpitala. Celem stwierdzenia stanu trzeźwości została
od niej pobrana krew do badań.
29 – letnia kierująca pojazdem,
mieszkanka gm. Łęczna była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają wszelkie
okoliczności tego zdarzenia.
Pół kilograma marihuany
Łęczyńscy kryminalni zatrzymali 48 – letniego mieszkańca gm. Milejów, który w miejscu
swojego zamieszkania prowadził
plantację marihuany.
Z informacji posiadanych
przez kryminalnych z łęczyńskiej
komendy wynikało, że na terenie
jednej z posesji w gm. Milejów
prowadzona jest plantacja roślin
konopi. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. 17 listopada
funkcjonariusze znaleźli w specjalnie przygotowanych dwóch pomieszczeniach piwnicznych łącznie
22 rośliny konopi o wysokości do
30 cm oraz urządzenia do prowadzenia uprawy, takie jak lampy,
wentylator, regulator temperatury,
waga elektroniczna. Ponadto policjanci wykryli niemal pół kilograma
marihuany. Narkotyki ukryte były
w szuﬂadzie, garnku oraz plastikowym wiadrze. Mężczyzna został
zatrzymany. Jak ustalili kryminalni,
zatrzymany mężczyzna wyprodukowane narkotyki wprowadzał do
obrotu. 48-latek usłyszał zarzuty
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dodatkowo odpowie za
kradzież prądu.
Pożar autobusu
17 listopada po godz. 16
wezwano strażaków do pożaru
autobusu. Na miejsce pojechały
trzy zastępy straży pożarnej:
zastęp z KP PSP w Łęcznej oraz
dwie jednostki OSP z terenu
gminy Cyców. Pojazd znajdował
się na prywatnej posesji kierowcy

gdzie został zaparkowany po
ukończeniu kursu. Kierowca
wychodząc z autobusu zauważył wydobywający się dym z
przodu pojazdu i podjął próbę
gaszenia pożaru gaśnicą proszkową, a następnie zawiadomił
straż pożarną. Pojazd ugaszono,
akcja ratowniczo-gaśnicza trwała
godzinę i 19 min., wzięło w niej
udział 17 ratowników.
Marihuana w domu i garażu
Łęczyńscy kryminalni ustalili, że 23-letni mieszkaniec Łęcznej
ma w mieszkaniu środki odurzające. Podczas przeszukania znaleźli
susz roślinny, który znajdował się
w woreczkach i słoikach w jego
pokoju oraz garażu. Po badaniu
testerem narkotykowym okazało
się, że to marihuana. Łącznie
policjanci zabezpieczyli ponad 40
gramów tego narkotyku.
23-latek został zatrzymany
i przewieziony do komendy.
Policjanci przedstawili mu zarzuty posiadania znacznej ilości
środków odurzających. Zgodnie
z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznych
ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat więzienia.
Wjechał pod pociąg
Kierowca mercedesa nie zatrzymał się przed znakiem „stop”
na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym i wjechał wprost
pod koła lokomotywy ciągnącej 40 wagonów. Do wypadku
doszło 12 listopada po godz. 8
w miejscowości Zawadów
w gminie Puchaczów. 48-letni
mieszkaniec gm. Cyców z obrażeniami głowy traﬁł do szpitala
w Łęcznej. Maszynista i kierowca
byli trzeźwi. Kierowca mercedesa
stracił prawo jazdy. Odpowie
przed sądem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Wjechał w sklep
Kierowca nie dostosował
prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie
nad autem i wjechał w sklep. Do
kolizji doszło w niedzielę 9 listopada po godz. 18 w miejscowości
Cyców Kolonia Druga. Seat ibiza
wjechał w drzwi wejściowe sklepu. Zniszczył też fragment elewacji. Na szczęście w placówce handlowej nie było klientów. 21-letni
kierowca tłumaczył policjantom,
że w ostatniej chwili przypomniał
sobie, że musi zrobić zakupy.
Zaczął hamować i nie zapanował
nad autem. Mężczyzna został
ukarany mandatem, a ponadto
policjanci zatrzymali mu dowód
rejestracyjny pojazdu.
opr. nor
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Powyborcze układanki
dok. ze str 1
Ich komitety, odpowiednio
KWW Wspólna Sprawa oraz
Nasza Mała Ojczyzna – Ludwin
uzyskały po 9 mandatów i w 15
osobowych radach mają samodzielnie zapewnioną większość.
Niezbyt skomplikowana
sytuacja jest też w Milejowie.
Komitet wójta Surysia „Razem
Gminie” zdobył 7 mandatów i
wystarczy mu pozyskanie jednego głosu by zapewnić sobie stabilną większość. Pozostałe komitety uzyskały bowiem małą ilość
mandatów, odpowiednio: PiS - 3,
KWW Niezależny Milejów – 2,
KW Stowarzyszenia Turystyki
Aktywnej „Nad Wieprzem” - 1,
KWW Rzetelny Gospodarz – 1
i KWW Nowa Perspektywa – 1.
Nie powinien też mieć dużych problemów ze stworzeniem
większościowej koalicji Adam
Grzesiuk. Jego partyjny komitet
PSL uzyskał w Puchaczowie co
prawda tylko 6 mandatów, ale
pozostałe komitety mają raczej
po zbyt mało głosów by tworzyć
koalicję przeciw wójtowi, który
dostał 80 procentowe poparcie
od mieszkańców. Wójtowi wystarczy przyciągnąć do siebie

dwóch radnych i już dysponuje
większością.
O wiele trudniejsza sytuacja
panuje w gminie Spiczyn. Tutaj
dwoje głównych konkurentów
uzyskało równą ilość mandatów
– po 6. Języczkiem u wagi będą
więc głosy PiS i Solidarnej Polski
Zbigniewa Ziobro, które dysponują po jednym radnym a będąc w
ogólnokrajowej koalicji zapewne
zajmą wspólny front. PSL, który
też ma jeden głos niczego zmienić nie może. Należy się jednak
spodziewać, że nowa wójt Dorota
Szczęsna koalicję stworzy.
W Łęcznej rada liczy 21
osób i aby mieć stabilną większość potrzeba 11 mandatów.
Komitet dotychczasowego burmistrza „Porozumienie Samorządowe Wspólna Sprawa” zdobył
ich 9. Biorąc jednak pod uwagę,
że przed drugą turą Teodor Kosiarski uzyskał poparcie zarówno
PiS (3 mandaty) i PO (1 mandat)
to stworzyć koalicję nie powinno
być trudno. Tym bardziej, że komitet „Twój Samorząd” (2 mandaty) raczej z „Lepszą Łęczną”
Fijałkowskiego (6 mandatów) nie
będzie chciał współpracować, po
niewybrednych atakach w trakcie

kampanii wyborczej ze strony
kumpli tego ostatniego.
Na koniec o sytuacji w radzie powiatu. Tutaj niekwestionowane zwycięstwo odniosło
PSL (7 mandatów) i ono będzie dyktować warunki. Do
większości w radzie brakuje jej
2 głosów, które uzyska zapewne
od Platformy Obywatelskiej. Komitet dotychczasowego starosty
zdobył 3 mandaty, PiS 2 mandaty,
Wspólna Sprawa 2 i Twój Samorząd 1. Nieoﬁcjalnie mówi się
już, że nowym starostą zostanie
Roman Cholewa z PSL.
W 33-osobowym sejmiku
województwa rządzić będzie
koalicja PSL (12 mandatów) i PO
(7 mandatów). W województwie
lubelskim PiS zdobył co prawda 13 mandatów, ale u władzy
najpewniej pozostanie dotychczasowa koalicja. Podobnie jak
w jeszcze 14 innych regionach.
Protest wyborczy w sprawie
unieważnienia wyborów został
złożony przez PiS 25 listopada w
Sądzie Okręgowym w Warszawie.
I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego odbędzie się
1 grudnia 2014 r.
R. Nowosadzki

Ogłoszenia drobne

Sprzedam działki budowlane,
wszystkie media, w Ciechankach
Krzesimowskich. Tel. 500 280 018
Sprzedam mieszkanie m4 własność, trzecie piętro, ul.Górnicza. Cena do negocjacji. Tel.
814621545 727326193
Sprzedam mieszkanie 36m2
ul.Gwarków 2/14 4 piętro, duży
balkon. Cena do uzgodnienia.
Tel. 817522158
Pokój do wynajęcia w Łęcznej.
Cena 350 do uzgodnienia. Tel.
609 711 967
Wynajmę M5 Ip. Łęczna. Cena
1200 do uzgodnienia, bez opłaty
licznikowej. Tel. 601 247 317
Sprzedam posesję w miejscowości Turowola. Działka o pow.
0,30ha w całości budowlana, zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow. 120m2 i dwoma budyn-

kami gospodarczymi. Wszystkie
budynki murowane. Atrakcyjne
położenie od strony Puchaczowa.
Tel. 668338845, 505718425.
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie hodowlanym krów. Tel.
513 981 795
Sprzedam działkę budowlano-rolną w Nowogrodzie, pow.
3000m2(25x120m) część budowlana
wynosi 1000m2(25x40m). Sieć wodociągowa na działce sąsiedniej(możliwość podciągnięcia), wydzielona
skrzynka do przyłącza elektrycznego.
Dojazd drogą utwardzoną (szer.5m)potw.notarialnie wieczysta użyteczność. Cena 100tys do negocjacji. Tel.
600 378 236 504 135 238
FIRMOWE
Masaże lecznicze
Dojazd do pacjenta
Tel. 514 985 125

Sprzedam dom w Łęcznej, zabudowa szeregowa. Pow. użytkowa
190m2. Ul.Wojska Polskiego.
Tel. 731 993 107
Pilnie sprzedam mieszkanie, M5,
72m2, IIp., Łęczna, ul. Bogdanowicza, cena do uzgodn. Tel. 602
682 322
Kupię ziemię w okolicy Łęcznej.
Tel. 605 231 439
Sprzedam działkę budowlaną,
Kolonia Stara Wieś, 36 ar, ogrodzona, doprowadzona woda i prąd,
atrakcyjna lokalizacja. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 154 093.
Szukam pracy jako doświadczona
opiekunka do osób starszych na
terenie Łęcznej. Tel. 781 634 017
Sprzedam działkę budowlaną o
pow.25 ar, Łańcuchów. Wszystkie media i budynki gospodarcze.
Tel 785 384 774
Sprzedam mieszkanie 32m2
8 piętro(2 pokojowe – balkon)
Cena do uzgodnienia. Tel. 665
324 742
Sprzedam mieszkanie M3
49,5m2 własnościowe w Łęcznej p.8/9. Mieszkanie zadbane,
położone w dogodnej lokalizacji,
blok ocieplony. Cena 189tys do
uzgodnienia. Tel. 505 620 380
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“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej.
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wybranych sklepach i punktach usługowych.
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach
paliw.

