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Nagrody dla pracowników

Świetne wyniki Bogdanki
Skonsolidowany
zysk
netto LW Bogdanka w 2019
roku wyniósł 309,3 mln zł
wobec 53,8 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły
o 22,8 proc. rok do roku do
2,158 mld zł (1,76 mld zł w
2018 r.) – opublikowała spółka we wstępnych danych.
Produkcja węgla handlowego wyniosła 9.451 tys. ton,
a sprzedaż 9.359 tys. ton. „W
czwartym kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe

mające istotny wpływ na prezentowane wyniki roczne” dodano.
Produkcja węgla handlowego w 2019 roku wyniosła
9,451 mln ton, a sprzedaż 9,359
mln ton. W 2018 roku Bogdanka wydobyła 9 mln ton węgla,
a wolumen sprzedaży był na
poziomie 8,943 mln ton.
W efekcie tak dobrych
wyników pracownicy Bogdanki 17 stycznia otrzymali
dok. na str. 3

W ostatnim czasie w
mediach powtarzają się informacje o drastycznych
podwyżkach w całym kraju
opłat za odbiór odpadów. W
naszym regionie dzieje się
podobnie, chociaż podwyżki
nie są aż tak drastyczne.
W Świdniku opłata, która wynosiła podobnie jak w
naszym mieście 17 zł wzrosła
do 25 zł. Więcej wydają również mieszkańcy Lubartowa,
bo 18,70 zł. Burmistrz Leszek
Włodarski powtarza, że nie
przewiduje wzrostu opłat za
śmieci w 2020 roku. Wskazuje
jednak, że ustawowe zmiany
wymuszą na gminie dostosowanie lokalnych przepisów
dotyczących gospodarki odpadami do obowiązujących
regulacji.
Jakie to zmiany? Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dopuszcza już możliwości oddawania
śmieci
niesegregowanych.
Zniknie więc stawka za odbiór takich śmieci (w Łęcznej
wynosiła 25 zł). Ustawa nakazuje obecnie gminie ustalenie
stawki opłaty podwyższonej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli nie są
zbierane w sposób selektywny.
Wysokość opłaty „karnej” nie
może być niższa niż dwukrotna
wysokość stawki podstawowej
i nie może przekraczać jej czterokrotności.
Jak faktycznie wygląda
segregacja w Łęcznej?
Mieszkańcy wsi i zabudowy jednorodzinnej w mieście
segregują odpady prawidłowo
co wynika z prostej możliwości

identyfikacji osoby wyrzucającej śmieci. Zupełnie inaczej jest
w wiatach śmietnikowych przy
blokach. Mimo, że od 5 lat powinniśmy segregować śmieci w
wielu mieszkaniach nadal funkcjonuje system jednego kosza
do którego trafiają wszystkie
odpady bez wcześniejszego
podziału, a potem wrzucane są
do losowych pojemników na
śmieci.
Z tego powodu w kontenerach np. na papier znajdowane są pieluchy, resztki
posiłków, otwarte butelki po
oleju. Powoduje to, że cały
zebrany wkład trafia do sortowni jako odpad zmieszany,
za który gmina płaci znacznie
więcej , a to oczywiście ma
wpływ na opłatę jaką ponoszą
ostatecznie wszyscy mieszkańcy.
Jak zachęcić do segregacji.
A może będą kary?
W styczniu w urzędzie
spotkali się przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, PGKiM, urzędnicy
i radni. Strony włączone
w
system
gospodarowania odpadów dyskutowały
o konieczności poprawy selektywnej zbiórki śmieci. Była
mowa o ustawieniu odpowiedniej liczby pojemników
w wiatach przez spółdzielnie
i o wyeliminowaniu podrzucania śmieci przez osoby nieuprawnione.
Jak relacjonuje w mediach
społecznościowych radny Mariusz Fijałkowski – spotkanie było żenujące niczego nie
wniosło, a mówiono jedynie
dok. na str. 3

Cena śmieci zależy...
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Ptasia grypa u bram
Główny Lekarz Weterynarii 31 grudnia 2019 r. wydał komunikat o stwierdzeniu pierwszego w 2019 roku
ogniska „wysoce zjadliwej
grypy ptaków podtypu H5N8”
na terenie gospodarstwa hodującego 12 tysięcy indyków.
Potem stwierdzone wystąpienia wirusa miały miejsce
w kolejnych gospodarstwach,
głównie w gminie Uścimów,
w powiecie lubartowskim.
W związku z zaistniałą
sytuacją został wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony.
Według komunikatu w powiecie
łęczyńskim obszar zagrożony
obejmuje miejscowości gminy
Ludwin: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie.
Na dzień 23 stycznia na terenie województwa lubelskiego
wykryto 12 ognisk ptasiej grypy.
Na terenie całego regionu sześć
ognisk wystąpiło w powiecie lubartowskim, głównie w Starym
Uścimowie, podczas, gdy dwa kolejne w powiecie krasnostawskim.
Straty wywołane wirusem
ptasiej grypy na Lubelszczyźnie oszacowano na 8 mln 960
tys. złotych. Koszty dotyczą zarówno utylizacji zwierząt, jak i
samego procesu sprzątania czy
dezynfekcji. Same odszkodo-

wania dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek wirusa
wyniosą prawie 6,5 mln złotych.
Wynagrodzenie osób, wykonujących prace na terenie obszaru
zapowietrzonego oszacowano
na 450 tys. złotych. Koleje 500
tys. to zakup różnych środków
dezynfekcyjnych. Koszty gazowania ptaków na zakażonych
fermach wyceniono natomiast
na 1,5 mln złotych. Łącznie w
wyniku ptasiej grypy w woj.
lubelskim zutylizowano około
127 tys. ptaków.
Chociaż w ostatnim czasie
nie zanotowano nowych ognisk
groźnej grypy, dalej obowiązują
szczególne środki ostrożności.
Aby zminimalizować ryzyko
przeniesienia choroby do gospodarstwa należy: zabezpieczyć
budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem
dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa; zabezpieczyć paszę
i źródło wody przed dostępem
dzikiego ptactwa; nie karmić
i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich; stosować
w gospodarstwie odzież i obuwie
ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu; stosować
maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których
utrzymywany jest drób.
R. Nowosadzki

Pracownicy
zarzucają
mobbing
Sławomirowi
W. mieszkańcowi powiatu
łęczyńskiego, kierownikowi
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trawnikach.
Sprawa
dotyczy
lat
2015-2019
kiedy
miało
dochodzić do nadużywania
kompetencji i naruszenia praw
pracowniczych sześciu osób z
ośrodka.
- Oskarżonemu zarzuca
się m.in., że krzyczał na
podwładnych,
zlecał
im

zadania
spoza
zakresu
obowiązków,
kontrolował
ich
za
pośrednictwem
wewnętrznego
monitoringu
oraz groził zwolnieniem z
pracy - wyliczała dla Radia
Lublin rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Lublinie,
sędzia Barbara Markowska.
Za
mobbing
grozi
grzywna oraz ograniczenie
wolności lub kara więzienia
do 2 lat. Sprawą zajmie się Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód.
BB

Zarzuty wobec kierownika OPS

Nakład 16 tys. egz.

Łęczna ma budżet
Na koniec ubiegłego
roku miejscy radni, i to jednogłośnie, przyjęli zaproponowany przez burmistrza
budżet Łęcznej na 2020 rok.
Łączna kwota dochodów budżetu gminy to 104,3 mln zł,
a wydatków - 107,1 mln zł.
Ponad 70 procent wydatków
budżetu stanowi oświata i pomoc społeczna. Na inwestycje
przeznaczono w tym roku
prawie 13 mln zł.
- Wśród najważniejszych
pozycji znajduje się II etap
rewitalizacji Starego Miasta,
obejmujący budowę kładki nad
ulicą Lubelską oraz modernizację budynku na Rynku II z
przeznaczeniem na Centrum
Usług Społecznych – powiedział mediom Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej. - Z inwestycji drogowych to modernizacja drogi w Ciechankach
Krzesimowskich i Piotrówku
Drugim oraz opracowanie
dokumentacji projektowej ul.
Wiklinowej i drogi przy WAMEX-ie. Chodzi o połączenie
Al. Jana Pawła II z ul. Kard.
Wyszyńskiego.
Ta ostatnia zapowiedź dotyczy miejsca w Łęcznej new-

ralgicznego, a więc centrum
korkującego się przy okazji
świąt oraz w godzinach szczytu na co dzień.
Najważniejsze wydatki
inwestycyjne w 2020 roku to:
Rewitalizacja Starego Miasta II etap – kładka nad ulica
Lubelska – 2,3 miliona; Rewitalizacja Starego Miasta II
etap, nowy budynek mieszkalno-usługowy z Centrum Usług
Społecznych (m.in. senioralnych) – 1,9 miliona zł; Dokończenie prac i wyposażenie spichlerza – 2 miliony zł; Droga
w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim - 4
miliony zł; Dokumentacja na
drogę Wiklinową i przy Urzędzie Pracy w Łęcznej; Zakup
Samochodu
Ratowniczego
dla OSP Łęczna; Opracowanie termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 4 w Łęcznej;
Dotacje na prace konserwacyjne w kościele pw. św. Marii
Magdaleny w Łęcznej; Przygotowanie terenu pod imprezy
masowe w Parku Podzamcze;
Realizacja wielu mniejszych
zadań w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.
R. Nowosadzki

Afera meldunkowa w starostwie. Radny może stracić
mandat, a starosta stanowisko?
Powiatowi radni zajmą się
sprawą Arkadiusza Onyszki,
który został wybrany do Rady
Powiatu Łęczyńskiego. Opozycja
zarzuca mu złamanie prawa, ponieważ nie mieszkał w powiecie
w którym sprawuje funkcję. Zamieszany jest też starosta Krzysztof Niewiadomski - to w jego
domu zameldował się radny.
Przepis mówi jasno, że
osoba ubiegająca się o funkcję
rannego musi stale mieszkać
na terenie danego powiatu.
Zaś były piłkarz Arkadiusz
Onyszko miał mieszkać m.in.
w Lublinie gdzie pracuje,

a jak wynika z dokumentów
sporządzonych przez Krzysztofa Niewiadomskiego także
w Warszawie.
W podobnych sytuacjach
w kraju, mandaty takich radnych
były wygaszane, a ich miejsce
zajmowały kolejne osoby z danej
listy wyborczej. W tym przypadku
jednak sprawa jest bardziej złożona.
Tuż przed wyborami to
Krzysztof Niewiadomski zameldował u siebie Onyszkę, a ten
w ramach wdzięczności po wyborach poparł kandydaturę Niewiadomskiego na starostę oraz
wszedł do Zarządu Rady Powiatu
Łęczyńskiego. Szybko okazało
dok. na str. 2
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KRONIKA ZDARZEŃ
Pijana leżała na chodniku – tak opiekowała się dzieckiem

Kobieta mając pod opieką 4-letniego syna leżała pijana na chodniku. Do zdarzenia doszło przy ulicy Staszica w Lublinie. Mężczyzna
idący ulicą zauważył leżącą na chodniku kobietę, przy której było małe
dziecko. Gdy podszedł bliżej okazało się, że wyczuwalna jest od niej
silna woń alkoholu. Świadek na miejsce wezwał patrol policji. Jak się
okazało pod opieką 37-latki był jej 4-letni syn. Od kobiety została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Dzieckiem zaopiekowała
się siostra zatrzymanej. Po wytrzeźwieniu matka usłyszała zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją prokuratora została objęta
dozorem policji. Grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Budynek spłonął doszczętnie

Ponad dwie godziny strażacy walczyli z nocnym pożarem. Pożar
na terenie posesji w miejscowości Marynin w gm. Konopnica został
zauważony około godziny 3 w nocy z soboty na niedzielę. O zdarzeniu
od razu powiadomiona została straż pożarna. Na miejsce skierowano
siedem zastępów strażaków z Bełżyc, Lublina, Kozubszczyzny, Konopnicy, Pawlina i Radawca Dużego. Po przyjeździe ratowników okazało się, że ogniem objęty jest budynek gospodarczy. W środku znajdowało się dużo łatwopalnych przedmiotów w tym także duże ilości
drewna na opał. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. Budynek
spłonął prawie doszczętnie.

Arsenał w gołębniku

Pięć granatów dymnych i łzawiących, trzy pistolety ze śladami przeróbek, rewolwer, elementy broni oraz blisko 40 sztuk amunicji odnaleźli 3
stycznia policjanci. Podczas przeszukania w gołębniku, pod podłogą mundurowi odnaleźli jeszcze 5 granatów łzawiących i dymnych oraz elementy
broni. 35-letni właściciel nielegalnego arsenału został zatrzymany i trafił
do policyjnego aresztu. Policjanci wnioskować będą o środek zapobiegawczy. Za nielegalne posiadanie broni palnej grozi do 8 lat więzienia.

na drodze straciła panowanie nad pojazdem po czym uderzyła
w balustrady i słupki ochronne uszkadzając je. Na szczęście w
wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.. Droga częściowo była
nieprzejezdna do czasu usunięcia pojazdu.

Pięć rozbitych aut w Zofiówce

Łęczyńscy mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia
drogowego z udziałem pięciu pojazdów, do którego doszło rano 17
stycznia o godz. 6 na drodze krajowej w miejscowości Zofiówka.
Policjanci ustalili, że 26-letni mężczyzna jadący renault megane
na prostym odcinku drogi wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Na
miejsce przyjechała pomoc drogowa, by wydostać pojazd z rowu.
W tym samym czasie od Lublina jechał renault trafic, którego
kierujący uderzył w renault megane i samochód pomocy drogowej.
Następnie na renault trafic najechał kierujący kia, który po tym
zdarzeniu, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z oplem.
Policjanci ustalili, że kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu niezbędna
była pomoc pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej. Wskutek
doznanych obrażeń jedna osoba trafiła do szpitala.

Zatrzymano sklepowych złodziei

13 stycznia w godzinach południowych dyżurny łęczyńskiej
komendy otrzymał dwa zgłoszenia, z którego wynikało, że osoby
poruszające się pojazdem marki BMW dokonały kradzieży
towaru ze sklepów w Nadrybiu i Ludwinie. W wyniku penetracji
pobliskiego terenu funkcjonariusze z patrolówki odkryli
w miejscowości Dratów opisywane BMW. Kierowca pojazdu
pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów do zatrzymania
zaczął uciekać. Zjechał z drogi publicznej na wał jeziora Dratów. Po
krótkim pościgu został zatrzymany.
W bagażniku samochodu mundurowi znaleźli skradzione
w sklepach łupy. Był to alkohol, artykuły spożywcze i chemiczne.
Podczas kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą auta 26 latek
miał blisko 3 promile w organizmie oraz nie posiadał uprawnień do
kierowania. Dodatkowo w trakcie interwencji kierowca znieważył
policjantów i naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. Ponadto
samochodem podróżowało jeszcze trzech pasażerów, którzy również
byli nietrzeźwi. Mieli od 2 do 3 promili alkoholu w organizmie.
Kierowca został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie.
26 letni mieszkaniec Lublina odpowie za kradzieże sklepowe
i szereg przestępstw, których dopuścił się w trakcie kontroli drogowej.
Zarzuty kradzieży sklepowych usłyszą też pozostali mężczyźni.

Zwłoki w mieszkaniu komunalnym
Wypadek na al. Jana Pawła II

21 stycznia około godziny 8:30 na DK-82 w Łęcznej na al. Jana
Pawła II doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego.
Poważnie uszkodzony pojazd to efekt nieostrożnej jazdy.
Policjanci ustalili, że kierująca pojazdem marki Renault, 28letnia mieszkanka Łęcznej – trzeźwa, jadąc się w kierunku Lublina
wskutek niedostosowania prędkości do warunków panujących

Żłobek w Puchaczowie

Nikt nie wiedział o śmierci 71-latka zajmującego lokal
komunalny przy Rynku II. Nawet najbliżsi sąsiedzi nie
podejrzewali, że mogło dojść do tragedii. Śmierć lokatora
mieszkającego
samotnie
odkryli
policjanci
w
środę,
8 stycznia, w mieszkaniu na parterze bloku przy ul. Rynek II – na
„Starej Łęcznej”. Niektórzy twierdzą, że ciało mogło leżeć w
mieszkaniu nawet do dwóch tygodni. Oficjalnie nie wiadomo jeszcze,
jak długo w mieszkaniu rozkładały się zwłoki 71-latka. Najbliższa

Czy radny mieszka w powiecie?

się, że meldunek był fikcyjny,
a Onyszko nigdy ze starostą nie
mieszkał!
W ramach prowadzonej
w gminie Milejów kontroli wnoszenia opłaty śmieciowej ustalono, że u starosty Niewiadomskiego zameldowany jest od kilku miesięcy Arkadiusz Onyszko.
Wtedy urzędnicy poprosili starostę o złożenie stosownej deklaracji na śmieci i uregulowanie
płatności za kilka ostatnich miesięcy. Krzysztof Niewiadomski w pisemnej odpowiedzi do
gminy Milejów oznajmił, że nie
zapłaci za zameldowanego u siebie Onyszkę, gdyż ten faktycznie
u niego nie mieszka, a w Warszawie gdzie płaci za śmieci.
Wtedy też, zdaniem radnych, potwierdziły się informacje o tym, że Arkadiusz Onyszko
nie mieszkał przed wyborami
w powiecie łęczyńskim i jego
mandat musi zostać wygaszony.
Taki wniosek stanie na najbliższej
Sesji Rady Powiatu Łęczyńskiego. Radni zdecydują czy mandat
Onyszce wygasić. Jeśli tego nie
zrobią chroniąc kolegę, otworzą
drogę do wydania postanowienia
zastępczego przez Lecha Sprawkę, wojewodę lubelskiego lub
Od 1 lutego br. w każdą dostosowane dla tej grupy zajęcia niezawisły sąd administracyjny.

W Wesołówce, gmina
Puchaczówoficjalnieotworzono
żłobek samorządowy. Stało
się to w środę 8 stycznia przy
udziale wielu lokalnych oficjeli.

budynku znajdujesię saladozajęć,
a obok niej toaleta dla
maluszków. Na tej samej
kondygnacji mieści się szatnia,
a także pomieszczenie kuchenne.
Na piętrze jest
miejsce
na
pokój zespołu
opiekuńczego,
g a b i n e t
pielęgniarki,
g a b i n e t
dyrektora,
a
także
pomieszczenia
socjalne
i
magazynki.
Gminny budynek przeszedł Przedszkole może pomieścić do
generalny remont i został 20 maluszków.
GK
dostosowany do potrzeb i wymagań
najmniejszych
obywateli.
Gmina
skorzystała przy tym
ze środków maluch+
przeznaczonych
na
stworzenie obiektów na
potrzeby pobytu dzieci
w wieku do lat 3.
Na
parterze

Basen dla niepełnosprawnych
sobotę w godzinach 14:0014:45 dzieci i osoby dorosłe
z niepełnosprawnościami
będą mogły nieodpłatnie
korzystać z basenu przy
ulicy Szkolnej 53.
BurmistrzŁęcznejpozytywnie
odpowiedział na wniosek osób
z
niepełnosprawnościami
i umożliwił im nieodpłatne i

na miejskiej pływalni.
Chodzi o to, żeby osoby
z
niepełnosprawnościami
czuły się dobrze. Nie były
piętnowane
spojrzeniami
i ocenami osób zdrowych.
Ma to pozwolić im korzystać
z pływalni w komfortowych
warunkach.
BB

W uzasadnieniu uchwały
o odwołanie Arkadiusza Onyszki czytamy (…) W sytuacji gdy
radny kandyduje w wyborach na
terenie powiatu, w którym jest
zameldowany, a na stałe przebywa na terenie innego powiatu
oznacza, że miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego jest miejscowość,
w której stale przebywa. (...)
W związku z powyższym, na
podstawie art. 383 § 2 kodeksu
wyborczego, Rada Powiatu Łęczyńskiego jest zobligowana do
podjęcia niniejszej uchwały. (...)
Jak udało nam się ustalić
wątpliwie etycznie zachowanie
starosty Krzysztofa Niewiadomskiego nie jest obojętne również
w PiS. Jak słyszymy od poinformowanych osób starosta już ma
niskie notowania przez kolejne
wpadki. Póki co podobno chroni
go mocny w PiS wiceminister
Artur Soboń, ale czara goryczy
miała się już przelać.
W wypowiedzi dla Dziennika lubelskiego A. Onyszko
stwierdził, że radni nie mają
prawa odwołać innego radnego. – To jest polityczna gra
drugiej strony. Każdy próbuje
coś ugrać – skomentował.
LAM

rodzina nie kontaktowała się z mężczyzną już od świąt. Dopiero 8
stycznia krewni mężczyzny zawiadomili policję.

Skoczył z mostu w Łęcznej

Z obrażeniami ciała do szpitala dziecięcego w Lublinie trafił 16latek, który w czwartkowy poranek skoczył z mostu na Wieprzu. Doszło do tego około godz. 7.40 na Al. Jana Pawła II w Łęcznej. Z ustaleń
policjantów wynika, że 16-letni mieszkaniec gm. Łęczna skoczył z mostu na Wieprzu. Chłopak upadł na ziemię z wysokości około 12 metrów
obok koryta rzeki. Na szczęście przeżył upadek. Przytomny 16-latek
został przetransportowany do szpitala.

Odpowie za nielegalne posiadanie broni

Świdnicka policja prowadzi postępowanie przeciwko 31-letniemu
mieszkańcowi gminy Rybczewice, który posiadał bez zezwolenia broń
palną i amunicję. Policjanci w trakcie przeszukania jego posesji znaleźli w warsztacie 4 sztuki broni palnej i kilkadziesiąt sztuk amunicji
rożnego kalibru. Arsenał został zabezpieczony pr zez funkcjonariuszy,
a mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny na czas trwania
postępowania. Za nielegalne posiadanie broni lub amunicji może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Podpalacze zatrzymani

W piątek we wczesnych godzinach porannych dyżurny świdnickiej
policji powiadomiony został o palących się 4 kontenerach na śmieci na
kilku ulicach w obrębie centrum Świdnika. Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż prawdopodobni sprawcy podpalenia zarejestrowani zostali na kamerach monitoringu miejskiego. Dwa dni po zdarzeniu policjanci otrzymali
ze straży miejskiej informację o dwóch mężczyznach o podobnym do
sprawców wyglądzie, których zidentyfikował na monitoringu obsługujący
go funkcjonariusz. Po analizie zapisów wideo i potwierdzeniu ustaleń co
do tożsamości sprawców, policjanci zatrzymali 41-latka i jego 32-letniego
kompana. Mężczyźni odpowiedzą przed sądem za uszkodzenie mienia
łącznej wartości blisko 3 tys. zł. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Odpowie za posiadanie i uprawę konopi

Świdniccy kryminalni zdobyli informacje wskazujące na możliwość
posiadania środków odurzających przez mieszkańca z gminy Mełgiew.
Podejrzenia potwierdziły się, gdyż w trakcie przeszukania jego miejsca
zamieszkania znaleźli ponad 60 gramów suszu roślinnego, który po
wstępnym badaniu okazał się marihuaną. Mężczyzna oświadczył, iż susz
pochodzi z jego własnej uprawy. 47-latek został doprowadzony do komendy
i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Teraz odpowiadać będzie za
posiadanie środków odurzających i uprawę konopi innych niż włókniste. Za
każde z tych przestępstw grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
opr. R. Nowosadzki
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Nowa placówka bankowa Świetne wyniki Bogdanki
8 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie punktu kasowego SKOK Energia w Łęcznej.
Wśród przybyłych gości
był m.in. burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski, samorządowcy, przedstawiciele związków
zawodowych i pracowników
kopalni. Janusz Wnuk, prezes
zarządu SKOK Energia przybliżył działalność i plany rozwoju
Kasy. Podczas otwarcia można
też było obejrzeć okazjonalną
wystawę monet.
SKOK Energia powstała w
wyniku partnerskiego połączenia się dwóch bliźniaczych Kas:
SKOK Kozienice - świadczącej

stały się większe zasoby finansowe
i ludzkie, a dzięki zintegrowaniu
różnych kompetencji i doświadczeń jesteśmy w stanie zaproponować naszym członkom najlepsze dostępne na rynku produkty
finansowe, poprawić szybkość
procesu obsługi Członków Kasy i
zwiększyć bezpieczeństwo powierzonych nam środków – mówił
w mediach prezes Janusz Wnuk.
30 kwietnia 2019 r. w celu zwiększenia skali działalności przyłączona została jeszcze jedną kasa:
SKOK „Świętokrzyska” z siedzibą w Kielcach.
Członków SKOK Energia
jest blisko 11 tys. i mogą korzystać

usługi finansowe głównie dla pracowników Elektrowni Kozienice
oraz SKOK Bogdanka - świadczącej usługi finansowe przede
wszystkim dla pracowników LW
„Bogdanka” S.A. Elektrownię Kozienice i LW Bogdankę od ponad
dwudziestu lat łączy ścisła współpraca biznesowa – LW Bogdanka
dostarcza ponad połowę swojego
wydobycia do elektrowni. Ponadto
członkowie obu kas jako pracownicy funkcjonują od kilku lat w
ramach grupy ENEA.
- Efektem naszego połączenia

z 14 punktów, w tym z trzech usytuowanych w Łęcznej, Bogdance
i Cycowie.
SKOK Energia jest obecnie
Kasą otwartą, z której usług mogą
korzystać wszyscy zainteresowani
i oferuje m.in.: kredyty hipoteczne,
pożyczki gotówkowe, karty płatnicze, dostęp do konta oraz zakładanie
lokat i zaciąganie pożyczek również
poprzez bankowość internetową
i mobilną, a pracownicy są znani
mieszkańcom, gwarantując profesjonalną obsługę.
nor

dok. ze str. 1
nagrody za wyniki roczne. U
niektórych dodatek może wynieść nawet 2 tys. zł.
Wysokość nagrody, jaką
dostali pracownicy była wyliczana indywidualnie dla każdego
pracownika i zależna od premii,
jaką zatrudniony otrzymał w
drugiej połowie 2019 roku. Druga rata nagrody została podzielona na dwie części: stałą - 70 proc.
nagrody i zmienną - 30 proc.
Maksymalna wielkość wypłaconej nagrody zależna jest
również od tego, gdzie zatrudniony jest pracownik. Jeśli pod
ziemią suma ta wyniesie 2 tys. zł,
w zakładzie przeróbki 1,6 tys. zł,
a na powierzchni 1,5 tys. zł.

LW Bogdanka na koniec
2018 r. miała 14,8% udziału
w rynku węgla kamiennego
w Polsce; 18,7% udziałów w
rynku węgla energetycznego

Cena śmieci

w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki
dok. ze str. 1
zawodowej. Od października
2015 r. należy do grupy kapi- o zbiorowym karaniu mieształowej Enei. Spółka jest noto- kańców spółdzielni.
Zupełnie inaczej przedwana na GPW od 2009 r.
stawiają
je radni Piotr Kotuła
nor
i Halina Mazurkiewicz. - To
było pierwsze z serii spotkań
i było bardzo potrzebne.
Rozmawialiśmy o tym jak
uszczelnić system odbioru
odpadów i jak powinny włączyć się w to spółdzielnie.
Radny Fijałkowski na spotkanie przyszedł spóźniony
i wyszedł przed jego zakończeniem więc nie ma pojęcia
o czym dokładnie dyskutowano. Nie przedstawił też żadnych propozycji, a po pytaniu
jakie on ma pomysły, po prostu wyszedł ze spotkania.
- Stawiamy na edukację
mieszkańców i rozmowy ze
spółdzielniami
mieszkaniowymi, bo to one zgodnie z
przepisami odpowiadają za
czystość i porządek w wiatach
śmietnikowych i muszą aktywnie włączyć się w działanie
systemu – mówią przedstawiciele ratusza. Kary, chociaż
dopuszczalne, traktujemy jako
opcje atomową, po którą nie
chcemy sięgać – dodają urzędnicy. Wierzymy, że mieszkańcy
Łęcznej będą segregować odpady, a niską w porównaniu
do innych miast stawkę 17
zł od osoby uda się utrzymać
nie tylko w 2020 ale również
w 2021 roku. Jednak wszystko
zależy od tego jak będziemy
segregować śmieci.
BB

LW Bogdanka z koncesją Bliżej elektrowni pod Łęczną
Polska spółka Enea i ja- spalające węgiel. Sama tech- zwala na obniżenie emisji
na złoża „K-6 i K-7”
pońska Mitsubishi Hitachi nologia jest jednak sto- dwutlenku węgla o około

LW BOGDANKA S.A.
otrzymała od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze
złoża „K-6 i K-7” w obszarze górniczym „Cyców”,
o zasobach operatywnych
na poziomie ok. 66 mln ton.
Spółka zawarła już także
umowę o użytkowanie górnicze złoża. Złoże „K-6 i K-7”
graniczy ono bezpośrednio
z obszarem „Puchaczów V”,
eksploatowanym
obecnie
przez Bogdankę.

- Otrzymanie koncesji
na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „K-6 i K-7”
zwiększa bazę
zasobową
Bogdanki oraz daje nam
możliwość lepszego długoterminowego
planowania

produkcji – powiedział Artur
Wasil, Prezes Zarządu LW
Bogdanka S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację w trzech polach – Bogdanka, Stefanów, Nadrybie.
Skrajne ściany w Stefanowie
znajdują się w odległości ok.
400-500 metrów od złoża
„K-6 i K-7”.
- Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznacza
synergie przekładające się
wprost na efektywność wydo-

bycia Bogdanki. W pierwszej
fazie, czyli w perspektywie
kilku lat, planujemy rozpocząć wydobycie w oparciu
o istniejącą infrastrukturę
w Polu Stefanów – dodaje Artur Wasil.
nor

Power Systems chcą założyć wspólne przedsiębiorstwo, po to by zbudować
elektrownię opartą na technologii gazyfikacji węgla.
Inwestycja mogłaby zostać
zrealizowana przy kopalni
w Bogdance.
Z końcem grudnia Enea
i Mitsubishi Hitachi Power
Systems,
Ltd. złożyły wniosek
do Urzędu
Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
w
sprawie utworzenia wspólnego
przedsiębiorcy do budowy
bloku gazowo-parowego ze
zintegrowanym obiegiem
gazyfikacji węgla (ICGCC)
- podał UOKiK. Wniosek o
utworzenie wspólnego polsko-japońskiego przedsiębiorcy jest obecnie analizowany przez UOKiK.
Wspomniane wyżej instalacje zużywają mniej paliwa i są bardziej ekologiczne
niż tradycyjne elektrownie

sunkowo młoda i na dobrą
sprawę ciągle znajduje się w
fazie prób laboratoryjnych.
W jej doskonaleniu przodują
Japończycy. Enea ma natomiast dobre doświadczenia
ze współpracy z Japończykami. Współdziałała z nimi

25% w stosunku do emisji
z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym.
Blok jest jednocześnie jedną
z największych i najsprawniejszych instalacji tego
typu na świecie.
Co więcej, w 2016 r.

przy budowie bloku nr 11
w Elektrowni Kozienice, do
którego nota bene głównym
dostawcą paliwa jest Lubelski Węgiel Bogdanka SA.
Tu wart dodać, że ten blok,
to wysokosprawna jednostka energetyczna o mocy
1075 MW brutto. Dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii
na parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność
na poziomie 45,6%, co po-

Enea, która kupiła od francuskiej Grupy Engie elektrownię Połaniec, nabyła
też działkę w Starej Wsi
pod Łęczną, blisko kopalni
w Bogdance. Francuzi planowali tam budowę elektrowni, ale pomysł nie doczekał
się realizacji. Inwestycję
w Starej Wsi, trochę pod
naciskiem rządu, zaczęła
rozważać Enea. Współpraca
z Mitsubishi jest kolejnym,
bardzo już konkretnym eta-

pem przygotowań do budowy. Na sprzedaży węgla do
planowanej elektrowni mocno zyskałaby Bogdanka, ale
również cały nasz region,
w którym jak dotąd nie ma
zawodowej elektrowni o dużej mocy.
Mirosław
Kowalik,
prezes Grupy Enea, w listopadzie ub.r. podczas konferencji Enei i Bogdanki, pytany o budowę elektrowni
w technologi IGCC w Starej
Wsi szef Enei mówił: - To
inwestycja bardzo ważna dla
Lubelskiego Węgla, chodzi
o zagospodarowanie pewnego potencjału wydobywczego, który mamy w Bogdance, bo patrząc na otoczenie
i fakt, że coraz mniejszy jest
ten tort i rynek dla węgla
energetycznego, przygotowujemy się do technologii,
która oprócz możliwości
produkcji energii elektrycznej w sposób niskoemisyjny
i spełniając normy, daje
nam jeszcze pewną perspektywę dalszego rozwoju także
w kierunku wykorzystania
węgla dla celów chemicznych.
Elektrownia w Starej
Wsi pod Łęczną o mocy 500
MW byłaby obecnie największą na świecie zasilaną
zgazowanym węglem.
nor
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Finał WOŚP w Cycowie

Ferie w Cycowie

Pierwszy tydzień ferii
w Cycowie to czas przeznaczony wyłącznie dla dzieci
z okolicznych wsi gminy
Cyców.
Zajęcia zorganizowano
w Gminnym Domu Kultury
w Cycowie we współpracy z
Gminną Biblioteką Publiczną w Cycowie. Wójt Gminy
bez żadnych oporów wspomógł małych uczestników w
codziennym dowożeniu na
zajęcia.

ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną 43ar w Albertowie.
Cena do uzgodnienia. T:
881 056 080
Sprzedam mieszkanie w
Łęcznej, ul. Wierzbowa,
III piętro, 63m2. Cena 240
tys zł. T: 609 748 419
Sprzedam tylne nowe
światła do Audi 80 B4 sedan, T: 507 108 103

W programie znalazły się warsztaty i zabawy
twórcze, zajęcia z podłogą
Za nami 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pointeraktywną i animatora- mocy. W Cycowie graliśmy już po raz jedenasty. Łącznie ze
mi z FitAnimki, spektakl zbiórki oraz licytacji udało się zebrać ponad 9,5 tysiąca złoteatralny „Kraina Lodu” tych. Kwestowaniu, jak co roku, towarzyszyła impreza organizowana w Gminnym Domu Kultury w Cycowie, w trakcie
której prezentowano dorobek artystyczny naszej gminy.

w wykonaniu artystów
z Krakowa oraz wyjazd do
Parku Trampolin w Chełmie. W zajęciach uczestniczyło około 100 dzieci ze
wsi: Adamów, Barki, Bekiesza, Głębokie, Kopina,
Małków, Malinówka, Nowy
Stręczyn, Ostrówek Podyski, Podgłębokie, Świerszczów i Świerszczów Kolonia.
UG Cyców

Sprzedam bezczynszowe
mieszkanie 56m2 z garażem, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
magazynek, I piętro w
Cycowie, ul. Rolnicza 5/6.
Cena do negocjacji.
T: 82 567 77 23
Sprzedam działki budowlane o różnej wielkości.
Miasto Łęczna, Os. Kol.
Trębaczów. T: 531 981 795

w październiku czy grudniu 2019 roku posty
odwiedzano odpowiednio 264 i 283 tys. razy

W programie były m.in.
„Jasełka” w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Garbatówce, „Królewna Śnieżka” w wykonaniu dziecięcego teatrzyku
działającego w GDK, dziecięca grupa taneczna, prezentacje wokalne młodych
artystów z GDK, zespół
śpiewaczy
„Świerszczo-

Park handlowy w Łęcznej
Kilkanaście
sklepów
w tym również dobrze znanych w Polsce marek pojawi
się w nowym Parku Handlowym, który powstaje pomiędzy ulicą Polną, a Chełmską
w Łęcznej.
Powierzchnia
nowego
centrum wyniesie ok. 3,5 tysiąca metrów kwadratowych,
a na przynależnym placówce
parkingu znajdzie miejsce 80
aut. We wszystkich lokalach
pracę może znaleźć od 60 do
80 osób.
Budowa i uruchomienie
nowego obiektu handlowego ma zakończyć się w IV
kwartale bieżącego roku.
Inwestorem Parku Han-

dlowego jest PKB Inwest.
W nowej placówce handlowej miejsce ma znaleźć kilkanaście lokali handlowych
i usługowych, w tym Poczta
Polska oraz znane sklepy
sieciowe. Mówi się m.in.
o Rossmanie, Neonet, Smyku,
Pepco czy Empiku. Najwięcej
miejsca ma zająć sklep TEDi
oferujący np. artykuły dekoracyjne do domu, gadżety dla
czworonogów czy zabawki
i kosmetyki.
Obiekt
zlokalizowany
będzie w pobliżu targowiska,
niedaleko Tesco i w pobliżu
głównej trasy Lublin – Włodawa.
nor

wianki”, Kamil Władziewicz – beatboxing, zespół
„Mało Znani”.
Występy zakończyło tradycyjne światełko do nieba.
Całość występów była przeplatana licytacjami.
Gminny Dom Kultury w Cycowie składa
serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy
z zaangażowaniem uczestniczyli w wydarzeniu,
artystom,
instruktorom,
a także przybyłym gościom.
Szczególne podziękowania kierujemy również do

sponsorów, którzy przekazali ciasta i przedmioty na
licytacje.
Zaś nade wszystko pragniemy podziękować wolontariuszom, którzy nie
zważając na niekorzystne
warunki pogodowe, od
rana dzielnie kwestowali
w różnych zakątkach gminy.
GDK Cyców

Udane zbiórki dla WOŚP
Aż pięć sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zostało utworzonych
w powiecie łęczyńskim.
W największym, miejskim, pieniądze zbierało 40
wolontariuszy w wieku od 5 do
66 lat. Podczas kwesty ulicznej, ale także licznych licytacji
konkursów i występów uzbierano prawie 42 tysiące złotych
poprawiając dotychczasowy
rekord o 7 tysięcy złotych.
Pieniądze zbierano także
w Milejowie gdzie zebrano aż
25.100 złotych, a w Cycowie
9.757 zł, gdzie kwestowaniu
jak co roku towarzyszyła impreza organizowana w Gminnym
Domu Kultury. Sztab w gminie
Spiczyn liczył 25 wolontariuszy
i zebrał w sumie 18.365 zł.

Jak informuje GOK w Puchaczowie wolontariusze zebrali
tam 8.649 zł. Dane te podajemy
za stroną facebooka tej placówki,
bo w oficjalnym wykazie sztabów ten z Puchaczowa jakimś
przypadkiem nie figuruje.
Gratulujemy wolontariuszom i organizatorom.
Szkoda, że nie znalazł się
nikt chętny by stworzyć sztab
w gminie Ludwin.
BB

