Rok XXI

Najdłuższa ściana węgla w Bogdance
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. rozpoczęła eksploatację ściany o rekordowo
długim siedmiokilometrowym
wybiegu. Znajdująca się w pokładzie 391 w Polu Stefanów
ściana to aktualnie najdłuższa
eksploatowana ściana w górnictwie węgla kamiennego na
świecie.
W przeszłości w Chinach w
rejonie Mongolii Wewnętrznej
eksploatowano ściany o wybiegach od 8 km do nawet 11 km,
jednakże znajdowały się one na
niewielkich głębokościach tj.
maksymalnie do 300 m poniżej
powierzchni terenu. Natomiast
ściana 1/VIII/391 w Polu Stefanów znajduje się na głębokości
od 895 m do 1015 m poniżej
powierzchni terenu.
- Bogdanka od lat pozostaje najnowocześniejszą kopalnią
węgla kamiennego w Polsce –
bycie „Kopalnią Inteligentnych
Rozwiązań” to jeden z filarów

naszej strategii. Do wydobycia
ze ściany 1/VIII/391 przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe jak i opracowując narzędzia cyfrowe. W efekcie będzie to pierwsza w tak wysokim
stopniu „inteligentna” ściana w
górnictwie węgla kamiennego
w Polsce a także pierwszy przykład tak kompleksowego wykorzystania narzędzi cyfrowych,
w tym internetu rzeczy. Warto
podkreślić, że pomimo wyzwań
związanych z pandemią realizujemy ten projekt zgodnie z harmonogramem, co jest zasługą
wszystkich zaangażowanych w
ten projekt - powiedział prezes
Bogdanki Artur Wasil.
Średnie wydobycie dobowe ze ściany może wynieść
do 20 tys. ton urobku, ale zdolność kompleksu ścianowego
powinna pozwolić w niektórych etapach eksploatacji na
dok. na str. 4
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Linia energetyczna
Trwa budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm – Lublin. Energetycy działają na terenie gmin
Łęczna, Puchaczów, Siedliszcze oraz Wierzbica.
O budowie tej konkretnej
linii zdecydowano jeszcze w
2018 roku. W marcu 2020 roku
po uzyskaniu pozwoleń na budowę wybrany wykonawca (firma
Sinohydro) przystąpił do fazy
realizacji. Wybudowano pierwsze słupy przedmiotowej linii w
gminie Siedliszcze i sukcesywnie

getycznym (KSE), poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej,
poprawę niezawodności zasilania
oraz likwidację promieniowego
zasilania stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Chełm oraz
400/110 kV Lublin Systemowa.
Ponadto linia zapewni połączenie
dwóch dużych obszarów energetycznych, tj. zamojskiego i lubelskiego, zwiększy niezawodność
układu w zakresie przesyłu i dostarczania energii elektrycznej w
południowo-wschodniej Polsce,
a także zwiększy możliwości wy-

prowadzone są roboty budowlane
na kolejnych stanowiskach. Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace przygotowawcze dla
kolejnych etapów zadania, gromadzi niezbędne decyzje administracyjne i wnioskuje o pozwolenia na
budowę kolejnych etapów. Łącznie powstanie 176 słupów linii, a
umowny termin zakończenia prac
upływa w 2021 roku.
Według stanu na koniec lipca 2020 roku wykonano w sumie
91 stanowisk fundamentowych i
56 konstrukcji słupowych. W
realizacji są kolejne 22 fundamenty i 16 słupów. Bez zakłóceń
przebiegają również prace związane z rozciąganiem przewodów.
Naciągi gotowe są na sekcjach
między słupami 39-48.
Linia 400 kV Chełm - Lublin Systemowa jest elementem
rozbudowy sieci przesyłowej we
wschodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w
Krajowym Systemie Elektroener-

prowadzenia mocy w przypadku
budowy na Lubelszczyźnie nowych źródeł wytwórczych.
Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ok. 8 tys. km linii
o napięciu 220 kV i ok. 5 tys. km
linii o napięciu 400 kV, jednak
system przesyłowy wymaga
wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim
nowoczesnych linii przesyłowych najwyższych napięć oraz
zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych.
Energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni nie
można bowiem magazynować.
Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie
dostarczyć odpowiednią ilość
energii do odbiorców. Aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki któdok. na str. 3

Nakład 15 tys. egz.

Biedny powiat, biedna Łęczna
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejny ranking
najbogatszych samorządów
w przeliczeniu na mieszkańca. Jak wypadają jednostki
naszego regionu?
Tylko dwa nasze samorządy
znalazły się w 10 najbogatszych.
Co prawda dziesiąta pozycja
województwa lubelskiego przy
istniejącej liczbie województw
nie poraża, ale fakt należy odnotować. Już tradycyjnie, od 2015
roku, najbogatsze województwo
to mazowieckie z dochodem na
mieszkańca wynoszącym 439,01
zł. Lubelszczyzna ze swoimi
273,11 zł wypada dosyć słabo. Za sukces można natomiast
uznać 10. miejsce powiatu włodawskiego z dochodem 1157,53
zł na mieszkańca. Zwycięzca
– powiat człuchowski z dochodem w 2019 roku 1550,76 zł
w czołówce powiatów utrzymuje się od początku rankingu.
Skąd ta tak wysoka pozycja
powiatu włodawskiego? Aleksander Gappa, starosta człuchowski kierujący przodującym powiatem w kraju uważa, że należy
przyjąć właściwe cele rozwojowe
i konsekwentnie je realizować,
angażując wszystkie dostępne

siły i środki. Wynikający bowiem
z przepisów dochód powiatu jest
w tym względzie dalece niewystarczający, konieczne jest poszukiwanie różnych zewnętrznych
źródeł finansowania, w tym pochodzących z Unii Europejskiej.
Wtóruje mu włodawski
starosta Andrzej Romańczuk.
– Szczególną wagę przykładamy
do zrównoważonego rozwoju.
Bez wątpienia kluczowe są dla
nas walory przyrodniczo-turystyczne. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy zieloną stolicą Lubelszczyzny – powiedział
„Wspólnocie” starosta.
Włodawski samorząd stawia
m.in. na promocję Polesia, z jego
walorami przyrodniczymi, rekreacyjnymi, unikalnymi zabytkami
i wyjątkowymi wydarzeniami
kulturalnymi. Tu podkreśla się
potrzebę szukania dodatkowych
dochodów i dotacji. Bardzo
ważne są też środki europejskie,
w powiecie w ubiegłym roku
z UE było ponad 9 mln zł, do czego doszło prawie 5,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zupełnym przeciwieństwem
jest tu nasz powiat łęczyński,
który spadł na miejsce 222 wobec 185 rok temu. Z dochodem
dok. na str. 3

Dyrektor CK pod płacową ochroną
Z powodu pandemii obniżono pensje pełnoetatowych pracowników Centrum
Kultury w Łęcznej. Z jednym
wyjątkiem – pobory Eugeniusza Misiewicza, dyrektora

CK pozostały w niezmienionej wysokości. Dyrektor jest
pod ochroną?
W mediach dyrektor tłumaczył, że obniżka pensji o 10
dok. na str. 3

Borelioza mniej groźna

Nareszcie powstała w naszym regionie nowoczesna Akademia Zdrowia IMEDI, która stosuje skuteczną terapię wspomagającą przy leczeniu m.in. groźnej choroby – boreliozy. Pomaga
też skutecznie w przypadku wielu innych schorzeń i zakażeń.
W Akademii Zdrow- medyczne Unii Europejskiej.
ia pracują na najlepszych Obecnie jest to najlepszy
rosyjskich urządzeniach me- sprzęt na rynku do diagnosdycznych firmy IMEDIS, tyki i i skutecznej terapii.
dok. na str. 3
które posiadają certyfikaty
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KRONIKA ZDARZEŃ
Zlikwidowano plantację konopi

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w
wieku 28 i 30-lat. Mężczyźni uprawiali ponad 60 krzaków konopi
indyjskich. Nakryto ich na terenie gm. Niedrzwica Duża. Policjanci podejrzewali, że dwaj mieszkańcy powiatu lubelskiego prowadzą
nielegalną uprawę konopi. W trakcie czynności na gorącym uczynku
zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 30-lat. Znaleźli 64 dorodne krzaki konopi. Dorodne, osiągające wys. około 2,5 m. Mężczyźni
zostali zatrzymani. Obaj byli w przeszłości karani za posiadanie narkotyków. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli 6200 zł.
Sąd Rejonowy na wniosek policji i prokuratury zastosował środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres
trzech miesięcy.

Karambol w Ludwinie. Cztery auta rozbite.

Cztery rozbite pojazdy to efekt zdarzenia drogowego, do którego doszło 9 sierpnia w miejscowości Ludwin. Wskutek doznanych obrażeń jedna osoba trafiła do szpitala. Do wypadku doszło
po godz. 17:00 w Ludwinie. Wstępnie ustalili, że 21-letni mężczyzna jadący mercedesem nie zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającej go toyoty, w konsekwencji czego najechał na tył
tego pojazdu. W wyniku siły uderzenia kierujący toyotą uderzył w
tył suzuki, zaś suzuki zderzyło się ze skodą. Kierowcy byli trzeźwi.
Z uwagi na uszkodzenia pojazdów funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym. Na miejscu niezbędna była pomoc pogotowia ratunkowego.

Zderzenie dwóch motocykli i samochodu

W niedzielę, 2 sierpnia przed godz. 16 w Rogóźnie zderzyły się
dwa motocykle i samochód. 18-letni kierowca motocykla suzuki
nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim innego motocykla. Gdy pojazdy zaczęły hamować 18-letni mieszkaniec Świdnika wjechał w poprzedzający go jednoślad marki
cagiva, a następnie w osobowego vlkswagena. 18-latek w wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala.
3-latek wypadł przez okno
Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. Wszyscy uczestniNietrzeźwi rodzice opiekowali się trójką nieletnich dzieci. Sprawa
cy zdarzenia drogowego byli trzeźwi.
wyszła na jaw, kiedy najmłodsze z nich wypadło przez okno mieszPo weselu pobił i okradł partnerkę
kania i o zdarzeniu zaalarmowano policję. 3-latek trafił do szpitala.
Tuż po weselu na terenie gminy Puchaczów, 41-latek pobił swoją
W weekend około godz. 20:20 na numer alarmowy zadzwoniła koweselną partnerkę, zabrał jej samochód, telefon, pieniądze oraz
bieta informując, że przez okno usytuowanego na I piętrze mieszdokumenty. W wyniku akcji służb mundurowych sprawca krakania w Lublinie wypadło małe dziecko. Mundurowi potwierdzili
dzieży rozbójniczej został zatrzymany. Jak się okazało mężczyzgłoszenie, a załoga karetki pogotowia zabrała 3-letniego chłopca do
zna był dodatkowo poszukiwany 2 listami gończymi.
szpitala. Jak się okazał w mieszkaniu poza 3-latkiem, który wypadł
2 sierpnia w godzinach porannych oficer dyżurny łęczyńskiej koprzez okno była jeszcze dwójka nieletnich dzieci w wieku 6 i 11-lat.
mendy został poinformowany, że na terenie gminy Puchaczów
Byli również opiekujący się nimi nietrzeźwi rodzice. Badanie alkodoszło do kradzieży rozbójniczej. Na miejscu interweniujący funkmatem wykazało, że w organizmie 33-letniego ojca był ponad procjonariusze ustalili, że zgłaszająca wraz z partnerem przyjechała
mil, a matka miała prawie 1,5 promila alkoholu. Z jej relacji wynikaz woj. pomorskiego na przyjęcie weselne do rodziny. Po powrocie
ło, że na chwilę wyszła z domu na papierosa, a ojciec spał po pracy.
z imprezy pijany 41-latek zaczął się awanturować i zabrał swojej
Wtedy wówczas 3-latek sam wszedł na parapet i otworzył uchylone
partnerce kluczyki od samochodu oraz portfel. Gdy kobieta chciała
okno. Dzieci trafiły pod opiekę trzeźwego członka rodziny.
odzyskać swoją własność awanturnik popchnął ją z całej siły na
Jak się później okazało 3-latkowi na szczęście nic poważnego się
stolik. Kobieta nie mogła wstać i nabrać powietrza, zaś partner odnie stało. Upadło na miękkie podłoże.
jechał jej samochodem wartym 40 tys. zł, zabierając jednocześnie
Śmiertelnie potrąciła rowerzystę
telefon, portfel, pieniądze i dokumenty. W związku z odniesionymi
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do którego doszło obrażeniami pokrzywdzona trafiła do szpitala.
w m. Niemce. Na prostym odcinku drogi kierującą samochodem W wyniku współpracy służb mundurowych 41-letni mieszkaniec
marki Seat 72-latka potrąciła rowerzystę. Kobieta była trzeźwa. woj. pomorskiego został zatrzymany przez funkcjonariuszy z KPP
Około godziny 11. dyżurny KMP w Lublinie został powiadomiony w Garwolinie. Sprawca tłumaczył, że pokłócił się z partnerką, która
o wypadku drogowym do którego doszło w miejscowości Niem- została u jego rodziny w pow. łęczyńskim. Jak się okazało mężczyce. Na miejsce skierowani zostali policjanci ruchu drogowego. Ze zna był nietrzeźwy, miał w organizmie 0,7 promila alkoholu oraz nie
wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem marki Seat posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto 41-latek był
72-latka jadąc w kierunku miejscowości Sobianowice najpraw- poszukiwany dwoma listami gończymi celem odbycia kary pozbadopodobniej w wyniku oślepienia przez słońce najechała w na ja- wienia wolności o łącznym wymiarze 232 dni. Skradzione mienie
dącego w tym samym kierunku rowerzystę. 50-letni mężczyzna o wartości około 44 tys. zł zostało odzyskane przez policjantów.
został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
7-latek wpadł pod samochód

Zatrzymali pedofila

Policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego, który chciał nakłonić 10-latka do innej czynności seksualnej.
Do zdarzenia doszło 8 lipca po południu na terenie powiatu lubelskiego. Ze zgłoszenia matki 10-latka wynikało, iż chłopiec poszedł
pojeździć na rowerze po okolicy. W pewnym momencie nieznany
mężczyzna zajechał mu drogę motocyklem. Po krótkiej rozmowie,
podstępnie zwabił go w ustronne miejsce, gdzie próbował nakłonić
do innej czynności seksualnej. Po tym, jak chłopiec się przeciwstawił, mężczyzna odjechał.
Kryminalni z KMP w Lublinie oraz Bychawy i Świdnika szybko wpadli na trop sprawcy. Już po ok. 3 godzinach mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Może mu grozić do 12 lat więzienia.

Siedmioletni chłopiec wyjeżdżając na rowerze z posesji wpadł
wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Jak się okazało pojazdem kierował 20-letni mieszkaniec gm. Puchaczów.
28 lipca o godz. 18 na terenie gm. Milejów siedmioletni chłopiec
wyjeżdżając rowerem dziecięcym z posesji na drogę, wpadł wprost
pod nadjeżdżający samochód marki seat. Kierowca auta chcąc
uniknąć zderzenia z dzieckiem zaczął hamować i zjechał na lewą
stronę. Niestety młody rowerzysta uderzył w pokrywę silnika, po
czym upadł do przydrożnego rowu. Siedmiolatek został przetransportowany do szpitala dziecięcego. Pojazdem marki Seat kierował
20-letni mieszkaniec gm. Puchaczów. Badanie stanu trzeźwości
wykazało, że był trzeźwy, jednak wstępny test ujawnił, że prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Od
kierowcy dodatkowo została pobrana krew. Mężczyźnie zostało
zatrzymane prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny.

Uciekał przed policjantami – kosztowna decyzja
Strażacy wydobyli zwłoki w Zawieprzycach

Mężczyzna utonął w zbiorniku na terenie kopalni piasku w Zawieprzycach. Przez 2 dni trwały poszukiwania. Tragicznie w skutkach
zakończyła się niedzielna (16 sierpnia) wyprawa 6 znajomych z jednej z miejscowości w powiecie lubartowskim. Mężczyźni rozpalili
na brzegu ognisko i pili alkohol, potem weszli do wody. Na imprezę
wybrali miejsce, gdzie nie można się kąpać – są tam znaki informujące, iż jest to teren zakładu górniczego gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Do tego byli mocno pijani. Koledzy mężczyzny, który utonął,
mieli od blisko dwóch do nawet trzech promili alkoholu w organizmach. Kiedy jednak poszli się kąpać, w pewnym momencie jeden
z mężczyzn zniknął pod powierzchnią wody. Niektórzy myśleli początkowo, że robi sobie żarty. Po kilku minutach wszczęli alarm. O
godzinie 14:45 w niedzielę powiadomili służby ratunkowe.
Strażacy po przybyciu zwodowali łodzie i za pomocą bosaków
oraz sonaru poszukiwali mężczyzny. Pod wodę zszedł również nurek, bo dno zbiornika w którym utonął mężczyzna ma miejscami
5 m głębokości. Działania nie należały do łatwych z powodu nieregularnego dna oraz bardzo słabej przejrzystości wody. Po dwóch
godzinach akcja ratunkowa została zakończona, a ruszyła już tylko
akcja poszukiwawcza. Nie było już bowiem szans na uratowanie
mężczyzny. Działania trwały do godzin wieczornych. Ze względu
na zapadający zmrok zostały one zawieszone.
W poniedziałek strażacy kontynuowali poszukiwania. Ok. godz.
13:30 strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodnego
Komendy Miejskiej PSP w Lublinie odnaleźli zwłoki mężczyzny.

Łęczyńscy funkcjonariusze zatrzymali 43-letniego kierowcę który
próbował uciec interweniującym policjantom.
Dyżurny łęczyńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że po ul. Jana
Pawła II w Łęcznej, samochodem marki Rover, porusza się prawdopodobnie nietrzeźwy kierowca. Policjanci zespołu patrolowointerwencyjnego szybko znaleźli opisane w zgłoszeniu auto. Mundurowi używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych przystąpili
do zatrzymania pojazdu, jednak kierujący nim 43-latek próbował
uciec. Ponadto kierowca w trakcie pościgu symulował oddawanie
strzałów przez szybę w kierunku interweniujących funkcjonariuszy. Gdy policjanci zajechali radiowozem drogę podejrzanemu
kierowcy, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać dalej pieszo, po
chwili był już w rękach policjantów.
Z uwagi na zachowanie 43-latka policjanci przeprowadzili badanie na obecność środków odurzających. Wstępny wynik wykazał
możliwość obecności amfetaminy w organizmie mężczyzny. Od
kierowcy dodatkowo została pobrana krew, a on sam został zatrzymany do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
W świetlne przepisów, samo nie zatrzymanie pojazdu do kontroli
mimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych wydawanych przez
funkcjonariusza policji stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Podlewali uprawę, zatrzymała ich policja

Policjanci z Łęcznej zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich. Uprawa należała do 2 młodzieńców w wieku 20 i 21-lat.
Policjanci z KPP w Łęcznej bazując na informacjach własnych pojechali w rejon gminy Siedliszcze, gdzie dwaj młodzi mężczyźni

mieli założyć uprawę konopi indyjskich. Na miejscu zastali dwóch
mężczyzn w wieku 20 i 21-lat, którzy przyjechali podlewać rośliny. Mieszkańcy powiatu lubartowskiego zostali zatrzymani przez
łęczyńskich funkcjonariuszy. W miejscu uprawy policjanci znaleźli i łącznie zabezpieczyli 58 sadzonek konopi indyjskich indyjskich
w końcowej fazie wzrostu oraz susz roślinny o łącznej wadze 200
gramów. Ponadto w trakcie przeszukania mieszkań „plantatorów”
kryminalni znaleźli kolejne nielegalne substancje, w tym 2 sadzonki konopi we wczesnej fazie wzrostu i susz marihuany.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Za uprawę konopi może grozić kara do 8 lat więzienia.

Pożar w gminie Milejów

2 lipca w godzinach porannych całkowitemu spaleniu uległ dom
letniskowy w m. Cyganka. Na szczęście w trakcie wybuchu pożaru nikt nie przebywał w budynku. Budynek mieszkalny uległ
całkowitemu spaleniu. Zniszczona została cała konstrukcja budynku wraz z jego wyposażeniem.
Służby ratownicze przez kilka godzin prowadziły akcję gaśniczą. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru.

Uderzyła w drzewo, trafiła do szpitala

33-latka jadąc samochodem marki Daewoo straciła panowanie nad
pojazdem i uderzyła w drzewo. Na miejscu interweniował śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowaną w zdarzeniu
kobietę do szpitala.
11 sierpnia o godzinie 14:30 dyżury świdnickiej komendy otrzymał
informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Wygnanowice.
Jak ustalili policjanci 33-letnia mieszkanka Krasnegostawu jadąc
autem marki Daewoo straciła panowanie nad pojazdem, wypadła z
drogi i uderzyła w drzewo. Na miejscu interweniował śmigłowiec
LPR, który przetransportował poszkodowaną w zdarzeniu kobietę
do szpitala. 33-latka podróżowała w pojeździe sama, a badanie alkomatem wykazało, że była trzeźwa.

Motocyklista zderzył się z rowerzystą

Na drodze K-12 motocyklista zderzył się z rowerzystą. Kierujący
rowerem z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 4 sierpnia po godz.
18:30 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Pełczyn na
DK nr 12. Jak ustalili policjanci kierujący rowerem 64-letni mieszkaniec gminy Trawniki jadąc w kierunku Chełma wykonał gwałtowny skręt w lewo wprost pod koła motocykla jadącego w tym
samym kierunku. Kierujący motorem 28-letni mieszkaniec gminy
Trawniki nie odniósł żadnych obrażeń, natomiast rowerzysta z urazami został przewieziony do szpitala. Okazało się, że 64-latek był
nietrzeźwy i miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kierowca motocykla był trzeźwy.

Jechał 170km/h – był po alkoholu

Kierujący autem marki Volkswagen Passat w terenie zabudowanym
jechał z prędkością 170 km/godz. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej. Poczuli woń alkoholu. Za kierownicą pojazdu był
60-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkomatem wykazało ponad
pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy oraz ukarano go mandatem karnym za przekroczenie prędkości. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 60-latek odpowie przed sądem.
opr. R. Nowosadzki
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Kpiny z prawa w powiecie?
W lutym 2020 roku pisaliśmy jak to powiatowi radni zajęli
się sprawą Arkadiusza Onyszki z
PiS, który został wybrany do Rady
Powiatu Łęczyńskiego. Opozycja
zarzucała A. Onyszce złamanie
prawa, ponieważ według niej
nie mieszkał i nie mieszka on
w powiecie w którym sprawuje
funkcję. W aferę zamieszany jest
również starosta Krzysztof Niewiadomski, szef powiatowych
struktur PiS. To w jego domu
zameldowany został radny. Chociaż wiele wskazywało, że radny
tak naprawdę mieszka w Lublinie
… lub w Warszawie, to radnym
z rządzącej koalicji wystarczyło
samo oświadczenie A. Onyszki
(Jestem, byłem i będę mieszkańcem powiatu łęczyńskiego), by
odrzucić uchwałę o wygaszeniu
mandatu.
Mieszka czy tylko
zameldowany
Arkadiusz Onyszko urodzony w Lublinie, to były reprezentacyjny bramkarz polskiej
drużyny, który w niesławie musiał odejść z dwóch duńskich
klubów, a któremu kontynuowanie kariery zawodniczej
w Polsce przeszkodziła poważna
choroba. Z naszym regionem,
jako trener, związał się we wrześniu 2012, kiedy został trenerem
bramkarzy Motoru Lublin, później to samo robił w Górniku
Łęczna. 4 lipca 2017 ponownie
został trenerem bramkarzy Mo-

toru Lublin. Jest też właścicielem akademii piłkarskiej prowadzonej pod nazwą Akademia
Sportu Arkadiusz Onyszko.
Były zawodnik postanowił jednak „pójść” w politykę. I w 2018
uzyskał mandat radnego Rady
Powiatu Łęczyńskiego z ramienia PiS.
Zgodnie z prawem, kandydat na radnego powiatowego
musi mieszkać na terenie powiatu. Tu z pomocą przyszedł
Krzysztof Niewiadomski, szef
powiatowych struktur partii. Zameldował A. Onyszkę
u siebie w domu, w Jaszczowie.
Były sportowiec dostał pierwsze miejsce na liście. Rozpoznawalność pomogła mu zdobyć
694 głosy i mandat radnego. Na
pierwszej sesji rady Onyszkę
wybrano do zarządu, a Niewiadomskiego na starostę.
Pech chciał, że 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 (9,5 zł za
miesiąc od „lokatora”). Krzysztof Niewiadomski w pisemnej
odpowiedzi do gminy Milejów
oznajmił, że nie zapłaci za zameldowanego u siebie Onyszkę,

Dyrektor CK pod płacową ochroną
dok. ze str 1
proc. do końca sierpnia wynika
z pogorszenia sytuacji finansowej Centrum Kultury. No bo
zajęć w CK praktycznie nie ma,
a w związku z tym nie można
ściągać kasy za wynajmowanie
sal. Nota bene pomieszczeń wybudowanych i wyposażonych
z budżetu miasta i datków od
sponsorów, w tym głównie od
Lubelskiego Węgla Bogdanka.
Tak więc dyrektor podpisał
porozumienie z pracownikami
o czasowej obniżce zarobków,
sam jednak do tego porozumienia nie dołączył. Chociaż mógł.
Broni się tym, że jego pensję
ustala burmistrz Łęcznej. Ten
z kolei ustami rzecznika praso-

wego stwierdza, że skoro inni
dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, jak szefowie
przedszkoli czy szkół pensji
nie mieli obniżonych to nie wypadało zrobić tego odgórnie w
stosunku do dyrektora CK.
Prawnie wszystko jest więc
cacy. Każdy jednak przyzna, że
ta sytuacja dobitnie świadczy
o panu Misiewiczu – jako o dyrektorze, ale i jako o człowieku.
Na kanwie tego nieciekawego zdarzenia rodzą się jednak całkiem inne pytania. Do
tej pory sądziliśmy, że marazm
w CK w Łęcznej, brak ciekawych propozycji dla mieszkańców miasta i dla podobno
oczekiwanych w regionie tu-

Borelioza mniej groźna
dok. ze str 1
Urządzenie IMEDIS jest liderem w Rosji, powszechnie stosowane w gabinetach lekarskich
w tamtejszej państwowej służbie
zdrowia. To nowoczesny sprzęt
do diagnostyki elektropunktury
i terapii biorezonansowej, dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Zdrowia Federacji
Rosyjskiej.
Biorezonans IMEDI w
Nowogrodzie pod Łęczną (bud.
5B) to nie tylko diagnoza alergii i odczulanie, ale również
terapia boreliozy, eliminacja
pasożytów, terapie przeciw-

bólowe (w tym migreny), odtruwanie organizmu, rzucanie nałogów, podnoszenie odporności. Pozwala dotrzeć do
przyczyn choroby i skutecznie
je wyeliminować. To metoda
całkowicie bezbolesna, dlatego
świetnie sprawdza się u małych
dzieci, niemowląt i kobiet przygotowujących się do zajścia w
ciążę, które potrzebują oczyścić
swój organizm oraz nabrać siły
i witalności. W IMEDI sprawdzisz skuteczność przyjmowanych leków zapisanych przez
lekarza oraz możliwe niedobory witamin i składników mineralnych.
Borelioza
(„choroba z Lyme”)
- to zakaźna choroba wieloukładowa.
Krętki
początkowo rozwijają się w
miejscu zakażenia
(skórze), potem mi-

gdyż ten faktycznie u niego nie
mieszka, a w Warszawie gdzie
płaci za śmieci.
Wtedy zdaniem części radnych, potwierdziły się informacje o tym, że Arkadiusz Onyszko nie mieszkał przed wyborami
w powiecie łęczyńskim i jego
mandat musi zostać wygaszony. Taki wniosek stanął na Sesji
Rady Powiaty Łęczyńskiego.
W związku z powyższym, na
podstawie art. 383 § 2 kodeksu
wyborczego, Rada Powiatu Łęczyńskiego jest zobligowana do
podjęcia uchwały o wygaszeniu
mandatu – napisali opozycjoniści we wniosku. Jak już wiemy
został po prostu odrzucony.
Urząd Skarbowy
kwestionuje
Mandat, który wykonują
radni ma trzy cechy, generalność, niezależność oraz nieodwołalność.
Prawodawca
przewidział jednak, że w niektórych sytuacjach możliwe będzie
wygaszenie mandatu radnego
przed upływem kadencji. Zgodnie z art. 383 ustawy z 5 stycznia
2011 roku – Kodeks wyborczy,
radny może utracić swój mandat w przypadku na przykład
utraty prawa wybieralności lub
nieposiadania go w dniu wyborów. A chodzi na przykład o fakt
rzeczywistego zamieszkiwania
na terenie kandydowania, a za
miejsce stałego pobytu uznaje
się miejsce, w którym dana osoba stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe.
dok. na str. 4
rystów, ze strony tej placówki
kultury, wynika ze złego zarządzania CK. Teraz można zapytać, czy brak oferty nie wynika
po prostu z braku pieniędzy na
działalność. No bo jak to jest –
kiedy CK nie wynajmuje sal to
już nie stać go na pełne pensje
dla pracowników? Jasno więc
widać, że na działalność (której prawie nie ma podczas pandemii) też jest za mało.
Można też zadać kolejne
pytanie. Czy w takiej sytuacji
warto w ogóle prowadzić CK
w Łęcznej? Może zatrudnić
menedżera od wynajmu lokali;
efekt będzie podobny a koszty
o wiele mniejsze?
Do sprawy działalności
CK wkrótce wrócimy.
R. Nowosadzki

grują do innych narządów. Do
zakażenia dochodzi głównie
przez ukłucie kleszcza (ślina i wymiociny kleszcza).
Krętki wykazują głównie
tropizm do tkanki nerwowej
i tkanki łącznej, ale mogą też
kolonizować inne tkanki i narządy. Zakażenie ma przebieg
fazowy. W ciągu kilku tygodni
po ukłuciu kleszcza krętki rozprzestrzeniają się za pośrednictwem krwi do odległych miejsc
w organizmie: stawów, serca,
układu nerwowego. Wczesne
objawy choroby obejmują powstanie charakterystycznego
rumienia, ale niekoniecznie.
Boreliozę wywołują bakterie Borrelia burgdorferi, które przenoszą głównie kleszcze
(mogą także komary, meszki,
muchy końskie, wszy i pchły).
Krętek boreliozy może także
znajdować się w zainfekowanym mleku i jego produktach
niepasteryzowanych.
t.sp. dok. w nr 9 Pojezierza

Biedny powiat, biedna Łęczna
dok. ze str. 1
764,54 zł na osobę powiat zajął
najgorsze miejsce od 2011 roku,
kiedy to był na miejscu 223.
Trochę lepiej sytuuje się
powiat świdnicki, który z docho-

ków wypoczynkowych. Dzisiaj i zapewnienia zadowalającej japoza działkowcami nikt już pra- kości usług, a także brak atrakwie nie przyjeżdża. Zakładowe cyjnej oferty turystycznej zdolośrodki pozamykano i niszczeją, nej przyciągnąć i zatrzymać na
a dla potencjalnych turystów nie dłużej turystów. Niestety znów
ma żadnej oferty gastronomicz- nie napisano jak ten potencjał
nej, hotelowej, spor- uruchomić!
towej, rekreacyjnej
Nowy burmistrz Łęczczy
kulturalnej. nej nawet obiecywał zmiany
Bo za taką trudno w rekreacji, turystyce i kulturze.
uznać festiwal ka- W rekreacji rzeczywiście lekko
pel podwórkowych drgnęło, w turystyce i kulturze
uparcie promowo- zostało jak było. Bo ze starymi
ny przez łęczyńskie kadrami, bez pomysłów i energii,
„centrum kultury”. nic nie da się zrobić. Będzie możNad j. Rogóźno jeszcze przyjeżdżają wędkarze
Ponad 10 lat na tylko pisać o ... potencjale Podem 797,75 zł zajął miejsce 193, temu obowiązywał „urzędowy jezierza. Najchętniej w wydawaco oznacza awans o 51 miejsc optymizm”. W strategii rozwo- nych prze gminy czy starostwo
w porównaniu z 2018 rokiem.
ju Łęcznej 2009-2020 napisano biuletynach propagandowych.
Marnie wypada też sama m.in. w najbliższych latach, z
Generalnie w o wiele lepszej
Łęczna. Gród „dzika” w kate- powodu rozszerzającej się suk- sytuacji są gminy wiejskie. Najwygorii miast powiatowych za- cesywnie z roku na rok oferty żej oceniono Puchaczów. Gmina
jął dopiero 237 miejsce i jest turystycznej Ziemi Łęczyńskiej znalazła się na 14 miejscu w Polsce
w ogonie stawki. To co prawda oraz zwiększającej się liczby na 1537 notowanych gmin, a przed
awans o 19 pozycji z miejsca 256 wypoczywających Tyle zostało z ośrodka WSK nad Łukczem
przed rokiem, ale to jednak słaby turystów, w Gminie
wynik, bo w tej kategorii jest noto- Łęczna najszybciej
wanych jedynie 267 miast. Dochód będzie rosła liczba
w przeliczeniu na mieszkańca to osób
zatrudnio2885,93 zł. Dla porównania Lubar- nych w handlu i
tów notowany jest na 153 miejscu usługach. Ożywiez dochodem 3168,99 zł. Świd- nie gospodarcze
nik na 154 miejscu z dochodem i rozwój turystyki
3160,38 zł. Powód jest prosty, winny w najbliżw Łęcznej nie ma liczących się firm szych latach ożywić
usługowych, o produkcyjnych już inicjatywę mieszkańców gminy rokiem zajmowała 27 miejsce. Donie mówiąc. Miasto jest po prostu Łeczna...
chód 6963,90 zł na mieszkańca.
sypialniądlagórnikówpracujących
Nic samo nie chciało się Wielki skok na wysoką pozycję
poza miastem. Przybywa tylko jednak zrobić i już w projekcie zanotowała gmina Cyców, bo aż
obiektów handlowych, zwłaszcza kolejnej strategii na lata 2016- o 115 miejsc. Rok temu była na
placówek sieci mających swoje 2025 napisano z rozbrajającą 141 miejscu w kraju a w tegoroczcentrale gdzie indziej.
szczerością: W obszarze gminy nym notowaniu już 26. z wynikiem
Cociekaweanipowiatanigmi- istnieją uwarunkowania przy- 6026,62 zł na mieszkańca. To zany Łęczna i Ludwin nie korzystają rodniczo-krajobrazowe, kulturo- sługa wydobycia węgla na terenie
z doświadczeń pobliskiej Włoda- we, mentalność oraz zaangażo- tych gmin. Wysoko w rankingu
wy. Co prawda w łęczyńskim nie wanie ludności, predestynujące znalazłasięrównieżgminaLudwin.
ma tak dużego jeziora jak J. Białe jej teren do stworzenia unikal- I tutaj przyczyny należy szukać
k. Okuninki, ale są trzy bardzo cie- nego produktu turystycznego. w węglu. Rok temu 430, obecnie
kawe jeziora: Piaseczno, Łukcze Niestety ten potencjał nie jest na pozycji 210 w rankingu z kwotą
i Zagłębocze. Prawie zupełnie nie w pełni wykorzystany. W grupie 3749,78 zł na mieszkańca.
wykorzystane turystycznie.
czynników ograniczających rozNa dalszym miejscu znalazł
Jeszcze 15 a nawet 10 lat wój sektora turystyki zalicza się: się Milejów – 882 w rankingu z dotemu Pojezierze Łęczyńskie la- niski stan podstawowej infra- chodem 3132,83, przed rokiem potem tętniło życiem. Przyjeżdżali struktury, w szczególności bazy zycja 1261. Zaś Spiczyn 1180 podwłaściciele licznych domków gastronomicznej i noclegowej czas gdy przed rokiem był 1345.
letniskowych, młodzież i dorosli niezbędnej do stworzenia kom- Dochód na mieszkańca 2994,41 zł.
do zlokalizowanych tu ośrod- pleksowej oferty turystycznej
Ryszard Nowosadzki

Linia

energetyczna

dok. ze str 1
rym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym
czasie oraz zminimalizować
straty w trakcie jej przesyłu.
Stacja elektroenergetyczna
220/110 kV Chełm zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm
leżącej w powiecie chełmskim,
zaś stacja elektroenergetyczna
400/110 kV Lublin Systemowa
zlokalizowana jest na terenie
gminy Niemce leżącej w powiecie lubelskim. Budowa linii 400
kV Chełm - Lublin Systemowa,
to kolejny krok w stronę modernizacji całej sieci przesyłowej.
Długość linii wyniesie ok.
70 km. Przebiegnie przez powiaty: lubelski, łęczyński i chełmski
oraz dziewięć gmin (Niemce,
Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze,
Wierzbica, Chełm). Połączy istniejące stacje elektroenergetyczne Chełm i Lublin Systemowa.
Generalnym wykonawcą
inwestycji jest firma Sinohydro.
R. Nowosadzki

Zastrzeżenia radnych Łęcznej
19 sierpnia w Łęcznej odbyła się sesja Rady Miasta Łęczna.
Radni zajmowali się m.in. raportem o stanie gminy, głosowali też
udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2019 rok.
Do raportu o stanie gminy
Łęczna przygotowanego przez
UM Łęczna, oficjalne zastrzeżenia miało czterech radnych,
czemu dali wyraz w swoich wystąpieniach. Podkreślali brak wizji rozwoju gminy, braku współpracy, niewystarczającej estetyki
miasta i zaangażowania, chociażby w budowę elektrowni.
Burmistrz odpowiadał, że
w mieście dzieje się bardzo dużo,
są prowadzone liczne inwestycje,
a ponadto jest spłacane zadłużenie .

Głosowanie sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy
i udzielenia wotum zaufania dla
burmistrza Łęcznej nie przebiegło
dla burmistrza do końca pomyślnie. Za przyjęciem raportu i wyrażeniem wotum zaufania dla burmistrza było 9 radnych, przeciw
4, wstrzymało się 3. Wniosek nie
uzyskał bezwzględnej ilości głosów i burmistrz Leszek Włodarski
nie otrzymał wotum zaufania.
Później głosowano nad
udzieleniem absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok. Po pozytywnych opiniach komisji i RIO
burmistrzowi udzielono absolutorium 15 głosami, przy jednym
wstrzymującym się.
(nor)
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rowego Komitetu Budowy Pomnika Ułana - Jan Baczyński vel
Mróz i Józef Majewski; Związek
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych koło Nr 7 w Cycowie

nano z inicjatywy Wójta Gminy
Cyców oraz Społecznego Honorowego Komitetu Budowy
Pomnika Ułana w Cycowie.
Podczas ceremonii wmurowano
w cokole pomnika kapsułę cza-

nictwem – Zbigniewa Rutkowskiego; przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Łęcznej: Wioletta Wachewicz – sekretarz oraz
Arkadiusz Biegaj – przewodniczący Rady Powiatu. W imieniu
Komendy Powiatowej Policji w
Łęcznej – młodszy inspektor Sławomir Cielniak; przedstawiciele
Lubelskiego Węgla „Bogdanka”
S.A. – Zdzisław Świeca i Wiesław Krzysztofiak. Prezes Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów
Lubelskich w Mińsku Mazowieckim – Zenon Duszczyk; przedstawiciele Społecznego Hono-

– pod przewodnictwem Krystyny
Błaszczuk. Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Cycowie pod
przewodnictwem Stanisława Jamińskiego. W imieniu jednostek
kultury z terenu gminy Cyców:
Marzenna Karpowicz - dyrektor
GDK oraz Ewa Matuła – dyrektor
GBP w Cycowie. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cycowie – pod przewodnictwem Elżbiety Sadowskiej. W
imieniu mieszkańców gminy
Cyców, rady gminy Cyców i
pracowników samorządowych
gminy Cyców: Wiesław Pikuła –
wójt gminy Cyców, Pani Violetta
Tobiasz – przewodnicząca rady
gminy, Marta Dyszewska – zastępca wójta.
Po złożeniu wieńców
uczestnicy uroczystości przeszli
na plac przed Urzędem Gminy,
w celu dokonania odsłonięcia
i poświęcenia pomnika ułana
upamiętniającego bitwę pod Cycowem w 1920 r., który wyko-

su z materiałami historycznymi.
Uroczystego wmurowania
kapsuły czasu dokonali:
Lech Sprawka – wojewoda
lubelski, Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego, Arkadiusz Biegaj – przewodniczący rady powiatu łęczyńskiego, Marta Dyszewska – zastępca wójta gminy
Cyców, Teresa Mróz – sekretarz
gminy Cyców, ksiądz prof.
Adam Rybicki oraz członkowie
Społecznego Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Ułana
w składzie: Jan Baczyński vel
Mróz – przewodniczący komitetu, Wiesław Pikuła – przedstawiciel samorządu wójt gminy,
Violetta Tobiasz – przewodnicząca rady gminy Cyców, Pan
Andrzej Żybura – prezes OSP
w Cycowie, Jacenty Arasimowicz – przedsiębiorąca, prezes
AGROPOL Cyców, Józef Majewski – przedsiębiorca, prezes TRANS MAJ Podgłębokie,
Zbigniew Rutkowski – dyrek-

dok. ze str. 3
Wszystkim wydawało się, że
sprawa ucichła, nawet radni z opozycji, którzy odgrażali się skierowaniem wniosku o wygaśniecie
mandatu do wojewody lubelskiego, jakoś przycichli. I nagle Urząd
Skarbowy w Łęcznej uznał, że
oświadczenie majątkowe radnego
A. Onyszko powinno być złożone
w jednym z urzędów w Lublinie,
a nie w Łęcznej. I poinformował
o tym przewodniczącego rady Arkadiusza Biegaja. Sprawa wróciła
6 sierpnia br do komisji skarg,
wniosków i petycji.
Na posiedzeniu dużo gadano, przewodniczący rady Biegaj
twierdził nawet, że proste sprawdzenie dokumentów u wójta Milejowa narusza ustawę o ochronie danych osobowych. Chyba

zapomniał, że radny jest osobą
publiczną, a zgodnie z art. 5 ust.
2 „ … Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne ...”. Do
tego chyba zapomniał też, że jako
przedstawiciela partii o nazwie
Prawo i Sprawiedliwość obowiązuje go szczególna dbałość
o przestrzeganie prawa, a do takich
należy stwierdzenie czy wybór
A. Onyszki był zgodny z prawem,
czy jest on radnym legalnie!
Ostatecznie postanowiono
o kolejnym posiedzeniu komisji na które zaproszony zostanie
radny Onyszko. Zobaczymy czy
wszystko odbędzie się zgodnie
z prawem, a może zatriumfuje
sprawiedliwość w rozumieniu
filmowego Pawlaka?
R. Nowosadzki

dok. ze str. 1
wydobycie wynoszące nawet
30 tys. ton urobku na dobę.
Wszystko dlatego, że
przy jej eksploatacji wykorzystywanych będzie wiele innowacyjnych rozwiązań takich
jak platforma IIoT (Industrial
Internet of Things – internet
rzeczy), po raz pierwszy wykorzystywana w polskim górnictwie, cyfrowy model złoża,
model geomechaniczny, no-

Obchody 100. rocznicy
Bitwy Cycowskiej
9 sierpnia br. w gminie Cyców obchodzono 100. rocznicę
Bitwy Cycowskiej. Uroczystości
rozpoczęto złożeniem wieńców
na cmentarzu wojennym, następnie odprawiono mszę świętą
w kościele p.w. Świętego Józefa
w Cycowie.

Kolejnym punktem obchodów był przemarsz pod
pomnik ku czci poległych w
wojnie polsko-bolszewickiej,
gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej przekazanej
gminie Cyców przez prezydenta
RP Andrzeja Dudę. Uroczystego
przecięcia szarfy dokonał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
Tablicę poświęcił ksiądz prof.
Adam Rybicki.
Pod pomnikiem wieńce złożyły licznie przybyłe delegacje,
m.in.: w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wojewo-

tor Zespołu Szkół w Cycowie,
Stanisław Jamiński – przewodniczący Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddzia-

łu Rejonowego w Cycowie, Tadeusz Gałecki – prezes Klubu
Żołnierzy Rezerwy im. 7 Pułku
Ułanów Lubelskich.

da lubelski – Lech Sprawka; w
imieniu marszałka województwa
lubelskiego: wicemarszałek –
Zbigniew Wojciechowski; prezes
Klubu Żołnierzy Rezerwy im. 7
Pułku Ułanów Lubelskich – Tadeusz Gałecki; dyrekcja Zespołu
Szkół w Cycowie pod przewod-

Pamiątkowa tablica
od prezydenta RP dla Cycowa

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda wręczył
okolicznościowe tablice
„Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920
roku” przedstawicielom
samorządów, na terenie
których toczyły się walki w czasie pamiętnej
wojny
polsko-bolszewickiej.
Uroczystość
odbyła się 30 lipca br.
w Belwederze.
Pamiątkową tablicę w imieniu
gminy
Cyców
odebrali jej przedstawiciele: wójt
gminy Wiesław
Pikuła oraz przewodnicząca Rady
Gminy
Cyców
Violetta Tobiasz.

Kpiny z prawa w powiecie? Najdłuższa ściana węgla w Bogdance

ogłoszenia drobne

oraz garaż. Cena 360 tys.zł.
T: 722 283 096
Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę 984/8, 10
43ar w Albertowie. Cena do ar., 80 tys, T: 604 211 316.
woczesne przenośniki taśmouzgodnienia. T: 881 056 080
we wyposażone w unikatowe
Sprzedam dom w Milejowie
systemy monitoringu, system
przy ul. Bocznej o dwóch
monitoringu wyrobisk chodniezależnych kondygnacjach,
nikowych
wykorzystujący
podpiwniczony na działce
skaning laserowy, narzędzie
28ar. budynek gospodarczy
do usprawniania procesów

decyzyjnych czy zakupiony w
pierwszym kwartale tego roku
nowoczesny kompleks kombajnowy.
Kompleks
ścianowy
wraz z przenośnikami odstawy oddziałowej został podłączony do wdrażanej platformy IIoT (Industrial Internet
of Things). Newralgiczne
elementy maszyn będą monitorowane poprzez archiwizację danych ich pracy
i korelowane ze
zdarzeniami
górniczymi.
Pozwoli to
na określenie cyklu
życia monitorowanych elem e n t ó w,
co zostanie wykorzystane do
planowania napraw i remontów oraz optymalizacji stanów magazynowych części
zamiennych. Zbierane dane
z systemów jak i zdarzeń
górniczych w tzw. słowni-

ku awarii posłużą do opracowania algorytmów predykcyjnych zwiększających
możliwości przewidywania
awarii, rozwiązywania problemów maszyn i urządzeń.
Pozwoli to na skrócenie
czasu przestojów sprzętu,
a w konsekwencji – redukcję
kosztów.
Wdrożony system monitoringu deformacji wyrobisk
przyścianowych
pozwoli
z kolei na ocenę intensywności zjawiska oraz prewencję
dla zachowania minimalnych
wymiarów wyrobisk pozwalających na utrzymanie założonych postępów.
Obecnie trwa proces
wdrażania rozwiązania umożliwiającego transport załogi
przenośnikami taśmowymi
przystosowanymi do przewozu ludzi, co pozwoli na
dalszą poprawę wydajności i
efektywnego wykorzystania
czasu pracy. Szacuje się, iż
tylko to rozwiązanie pozwoli
na zwiększenie efektywności
ściany o około 10 proc.
R. Nowosadzki

