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Rozmowa z Romanem Cholewą, starostą łęczyńskim

Na miarę możliwości

72 mln 390 tys. zł po stronie dochodów i 86 mln 190 tys. zł
wydatków – tak wygląda budżet Łęcznej na 2017 rok. Deficyt w
wysokości 13 mln 800 tys. zł ma być pokryty z kredytów i pożyczek. Za przyjęciem budżetu głosowało w czwartek 19 radnych, a
dwóch wstrzymało się od głosu.
Największą część docho- budżetu. Na inwestycje gmina
dów Łęcznej stanowią udziały w chce przeznaczyć 17,6 miliona. Z
podatku dochodowym od osób czego 16,7 mln zł to bezpośrednie
fizycznych (ponad 21 mln zł), do- wydatki na inwestycje urzędu,
tacje (19 mln zł) oraz subwencje a blisko 1 mln to datacje m.in.
(ponad 16 mln zł). Największe na wspólne inwestycje ze Starowydatki dotyczą oświaty i wycho- stwem Powiatowym.
wania a stanowią około 38 proc.
dok. na str. 3

Z dniem 1 stycznia 2017
roku zmieniły się przepisy
w zakresie uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew
i krzewów. Aktualnie prywatni właściciele nieruchomości
mogą bez zezwolenia wyciąć
drzewa lub krzewy na swoich

posesjach. Są jednak pewne
ograniczenia.
Zgodnie z poprzednimi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na
swojej posesji, należało wystąpić
do wójta, burmistrza, prezydenta
miasta o zezwolenie na wycinkę.
dok. na str. 4

Okres zimowy na ogół nie należy do najlepszych na rynku pracy, co potwierdzają ostatnie dane.
Na koniec grudnia 2016
roku w województwie lubelskim,
w powiatowych urzędach pracy
zarejestrowanych było 95.596
osób bezrobotnych, w tym
47.184 kobiet. W porównaniu
z listopadem liczba bezrobotnych
zwiększyła się o 2.860 osób, tj.
o 3,1 proc., jednak w odniesieniu do analogicznego miesiąca
2015 roku liczba ta była niższa
o 12.299 osób czyli o 11,4 proc.
Wzrost liczby bezrobotnych
odnotowano łącznie w 21 powiatach. Najwyższa skala wzrostu

była w powiatach: tomaszowskim (o 7,1 proc.), hrubieszowskim (o 6,7 proc.) i biłgorajskim
(o 6,2 proc.). Za to spadek liczby bezrobotnych odnotowano
w dwóch powiatach: w lubelskim
grodzkim (o 1,8 proc.) i bialskim
grodzkim (o 1,0 proc.). W powiecie radzyńskim liczba bezrobotnych nie uległa zmianie.
Bezrobotni zarejestrowani w
urzędach pracy na Lubelszczyźnie
w ostatnim dniu grudnia 2016 r.
stanowili 10,4 proc. a zatem wojewódzki wskaźnik bezrobocia był
wyższy o 2,1 proc. od średniej krajowej, która wynosiła 8,3 proc.
dok. na str. 3

Bezrobocie mniejsze, ale...

Smog nad Lublinem

Lublina co prawda nie ma na liście WHO 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, ale na
przykład 26 stycznia po godz. 9 stężenie pyłu PM2,5 zaczęło przekraczać 100 mikrogramów na metr sześcienny. O godz. 12 stężenie
osiągnęło 201,2 mikrogramów na metr sześcienny. Podobnie fatalne wyniki zanotowano jedynie w Warszawie i Przemyślu.
To nie jedyny taki przypadek wietrza za 2014 r. (dla 46 stref na
w tym roku. 10 stycznia o godz. jakie podzielono Polskę) do klasy
23 wartość ta wyniosła 303! 17 najgorszej jeśli chodzi o obecność
stycznia o godz. 3 w nocy poziom pyłu PM2,5 zaliczono prawie pół
stężenia pyłów PM 2,5 wynosił Polski, w przypadku pyłu PM10 –
174,6, 24 stycznia o godz. 17 po- aż 91 proc. stref. Najgorzej jest z
ziom stężenia pyłów zawieszo- przekraczaniem dopuszczalnych
nych osiągnął 117,5 µg/m3.
norm stężenia rakotwórczego i
Dane te zdecydowanie prze- mutagennego benzoalfapirenu –
czą rozpowszechnionemu prze- dotyczy to 95 proc. kraju. Stosukonaniu, że lubelska aglomeracja nek stężenia śmiertelnego w skutnależy co prawda do tych bardziej kach B(a)P między Londynem a
ubogich ale za to mamy czyste po- „uzdrowiskowym”
Zakopanem
wietrze i wodę. Czyste powietrze wynosi jak 1:100. W Polsce jego
to mają na wybrzeżu, Mazurach i średnie stężenie przekracza normę
Podlasiu – nasz region plasuje się aż siedmiokrotnie! W 2015 r. wcale
pośrodku tabeli zanieczyszczeń. nie było lepiej. Na 46 stref, w 39
A trzeba wiedzieć, że w całym zanotowano przekroczenia norm
prawie kraju jest po prostu źle. stężeń dla pyłu PM10. Dla pyłu
Według rocznej oceny jakości podok. na str. 3

Nowe zasady wycinki drzew

Gazeta Regionalna „Pojezierze”: Mamy za sobą półmetek
obecnej kadencji władz samorządowych. Jakie, w Pana ocenie,
były te dwa lata dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego?
Roman Cholewa: Zrobiliśmy tyle na ile było nas stać, w radok. na str. 3
mach posiadanych środków finansowych.

Smigłowiec od Leonardo
W piątek 13 stycznia koncern obronno-lotniczy Leonardo-Finmeccanica,
właściciel
PZL-Świdnik, ogłosił podpisanie porozumienia z Ministerstwem Obrony Włoch na
zaprojektowanie i zbudowanie
następcy śmigłowców szturmowych Agusta AW129 Mangusta
dla włoskich wojsk lądowych.
Wieloletnia umowa na nowy
śmigłowiec rozpoznawczo-eskortowy (NEES - new exploration
and escort helicopter) dla włoskiej
armii przewiduje badania, opracowanie, uprzemysłowienie, produkcję, próby prototypu oraz budowę
3 egzemplarzy przedprodukcyjnych. Program, zakłada kupno
48 maszyn, które zastąpią 59 sztuk
śmigłowców Agusta AW129 Mangusta. To konstrukcja, której prototyp oblatano 15 września 1983
roku, a 4 lata później rozpoczęła
się produkcja seryjna. Pierwszy
wariant produkcyjny, A129 Mangusta w wersji przeciwpancernej
wszedł na uzbrojenie w 1990 roku,

Zapobiec klęsce
wrzesień ‘39 alternatywnie
już w księgarniach.

książka

Ryszarda Nowosadzkiego
redaktora „Pojezierza”

to analiza przyczyn tak dotkliwej
klęski polskiej armii w starciu
z hitlerowską machiną wojenną
w 1939r. Autor nie ogranicza
się jednak tylko do wytykania
błędów, ale w barwny sposób
buduje alternatywną rzeczywistość, pokazuje jak mogłoby być,
gdyby nie pomyłki
naszych przodków z II RP.
Więcej na www.e-pojezierze.pl

a teraz na 2025 rok zaplanowano
wycofanie „mangust” z linii.
Jak podkreśla producent, program NEES skorzysta z długoletniego doświadczenia eksploatacji
śmigłowców AW129 przez włoskie siły zbrojne oraz z know-how
koncernu w dziedzinie budowy
wiropłatów. Pozwoli to na wprowadzenie na rynek jeszcze bardziej
zaawansowanego śmigłowca szturmowego o lepszych parametrach
taktyczno-technicznych i niższych
kosztach eksploatacyjnych i zaspokoi zapotrzebowanie rodzimych sił
zbrojnych na kolejne 30 lat.
W PZL-Świdnik powstały
więc nadzieje, że ten model trafi
do produkcji w Świdniku i będzie
też śmigłowcem szturmowym polskiej armii. Możliwości produkcji
w Świdniku bojowego śmigłowca
nowej generacji nie wykluczył poseł PiS Artur Soboń. Napisał m.in.
w tej sprawie list do wicepremiera M. Morawieckiego i ministra
obrony A. Macierewicza.
R. Nowosadzki

Bez spopielarni w Jaszczowie?

Pod listem protestacyjnym przeciw spopielarni podpisało się
ponad 500 osób. – Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów określa, że wszystkie inwestycje mają mieć charakter nieuciążliwy. Moim zdaniem spopielarnia będzie społecznie uciążliwa. Poczekamy na decyzję wojewody – stwierdził w grudniu Roman Cholewa,
starosta łęczyński i nie wydał pozwolenia na budowę spopielarni
zwłok w Jaszczowie. Wojewoda Przemysław Czarnek utrzymał
w mocy decyzję starosty łęczyńskiego.
19 stycznia wojewoda lubel- mieszkańców. (...) Należy przy tym
ski wydał decyzję utrzymującą podkreślić, iż uciążliwość związaw mocy postanowienie starosty. na z tego rodzaju działalnością nie
W sześciostronicowym uzasadnieniu musi oznaczać wyłącznie czynników
można między innymi przeczytać, że postrzegalnych, tj. zwiększony ruch
„Nie sposób uznać, aby spopielarnia pojazdów, wzmożony hałas czy też
zwłok pozostawała bez wpływu na emisje szkodliwych związków. Uciążstandard zamieszkania okolicznych liwościami są bowiem również inne
odczuwalne pogorszenia warunków
życia na obszarze sąsiednich działek,
w szczególności w zakresie oddziaływania emocjonalnego i psychologicznego na właścicieli i użytkowników działek sąsiednich. Omawiane
zapisy planu chronią mieszkańców
przed tego typu uciążliwościami.
Inwestor ma teraz 30 dni na
złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie. Jak się dowiedzieliśmy nie podjął on jeszcze decyzji
w tej sprawie.
(nor)
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Wykorzystał i sfotografował

Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20-latkowi, który przypisuje mu gwałt na 14-latce, rozsyłanie
dziecięcej pornografii oraz napaść
na dwie dziewczynki.
Do zdarzeń miało dojść
w ubiegłym roku. O całej sprawie
powiadomiła matka jednej z pokrzywdzonych. Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżony znał
dziewczynkę, wiedział ile ma lat
i wbrew matce spotykał się z nią dosyć regularnie.
Według aktu oskarżenia 20latek miał w czerwcu ub.r. zatrzymać
dziewczynę, gdy wracała do domu.
Następnie złapać ją i zanieść do siebie. Tam według prokuratury zmusił
ją do seksu oralnego. Groził, że powie matce nastolatki o potajemnych
spotkaniach. Podczas seksu młodzieniec sfotografował dziewczynę.
Śledczy ustalili, że 20-latek
szantażował nastolatkę, a kiedy ta
z nim zerwała, rozesłał zdjęcie znajomym. Fotka trafiała do kolejnych
osób, aż ktoś opublikował je na
Facebooku. Po zatrzymaniu przez
policję 20-latek nie przyznawał się
do winy, ale później potwierdził, że
zrobił zdjęcie nastolatce. Był już
karany, nigdzie nie pracuje. Teraz
grozi mu do 12 lat więzienia.

Kradła utarg

Zarzuty kradzieży 3,5 tys. zł
przedstawili policjanci z V komisariatu w Lublinie młodej kobiecie.
Zatrudniona od niedawna w jednym z bufetów nowa pracownica,
w ciągu dwóch miesięcy wykradała utarg. Z informacji przekazanych
przez właściciela wynikało, że od
dwóch miesięcy z kasy bufetu ginie gotówka. Łącznie brakowało
już 3,5 tys. złotych. Podejrzenia
padły na jedną z zatrudnionych
tam od niedawna kobiet. Sprawa

ZDARZEŃ

kradzieży gotówki dość szybko została rozwiązana. Kiedy policjanci
pojechali na miejsce, zastali młodą
kobietę zatrudnioną tam jako pomoc kucharza. Kobieta zdążyła już
tego dnia ukraść z kasy gotówkę.
W jej portfelu stróże prawa znaleźli
150 złotych. Przyznała się do winy
i wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze.

ŁĘCZNA

Niewydarzeni rajdowcy

22 stycznia policjanci z łęczyńskiej drogówki kontrolowali uczestników ruchu drogowego w Łęcznej.
Około godz. 11.49 zatrzymali do
kontroli kierującego BMW. Zarejestrowana prędkość w terenie zabudowanym wynosiła 103 km/h. Za
kierownicą siedział 64–letni mieszkaniec Łęcznej. Kilkanaście minut
później na przekroczeniu prędkości
wpadł 30–letni mieszkaniec Łęcznej
kierujący oplem. Mężczyzna również przekroczył prędkość o ponad
50km/h. Policjanci zatrzymali kierującym prawa jazdy, ukarali mandatami oraz punktami karnymi.

Wylądowali w rowach

21 stycznia 2 pijanych kierowców zakończyło jazdę w przydrożnych rowach. 28–latek pojazdem marki VW wjechał do rowu
i zasnął. Miał blisko 2 promile
alkoholu w organizmie. Z kolei
w gm. Puchaczów 31–latek też
zakończył podróż w przydrożnym
rowie. U niego badanie wykazało
blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Do pierwszego zdarzenia
doszło przed godz. 9.00 w miejscowości Zaróbka gm. Cyców.
Kierowca usnął za kierownicą.
Policjanci ustali, że mężczyzną
tym jest 28–letni mieszkaniec gm.
Cyców. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto
posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
obowiązujący do 2019 roku. Na

szczęście mężczyzna nie odniósł
żadnych obrażeń. Do kolejnego zdarzenia doszło przed godz.
18.00 w miejscowości Nadrybie
Wieś gm. Puchaczów. Tam z kolei
31–letni mieszkaniec gm. Urszulin
wjechał do rowu pojazdem marki
Opel Astra. Następnie bezskutecznie próbował z niego wyjechać.
Kiedy świadkowie zauważyli, że
mężczyzna jest nietrzeźwy niezwłocznie poinformowali policję.
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości
okazało się, że mężczyzna miał
blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Wiele mandatów w 2 tygodnie

Odcinkowy pomiar prędkości
Łęczna-Turowola został uroczyście „oddany” do użytku 9 stycznia, ale kamery pracowały już od
21 grudnia. Do 3 stycznia zdążyły
zarejestrować ponad 300 przekroczeń dozwolonej prędkości.
Prędkość mierzona jest na odcinku 3,9 km drogi nr 82, od rogatek
Łęcznej do Turowoli. Obowiązuje
tam ograniczenie do 70 km/h i taka
średnia prędkość nie może zostać
przekroczona pomiędzy bramkami.
Urządzenie przeniesiono z Podlasia,
a na jego montaż złożyły się kopalniane spółki i samorządowcy.
Uzasadnieniem dla takiej lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości były liczne wypadki. Tylko
w latach 2013-2015 na tej drodze
zginęło pięć osób. Ostatni tragiczny
wypadek miał miejsce w grudniu
2015 r. Śmierć poniosło wtedy 2
górników, a kierowca, który doprowadził do zderzenia jechał z
prędkością ponad 200 km/h. Część
górników, najczęściej jeżdżących
tą trasą, omija już kamery i jeździ
równoległą trasą przez Starą Wieś i
Turowolę. Tam jednak muszą liczyć
się z policyjnymi radarami.

Ofiara mrozów

W wyniku najprawdopodobniej wychłodzenia organizmu
na jednej z posesji w gm. Puchaczów zmarł 58–latek. Z kolei jego

Gospodarcze wykorzystanie dwutlenku węgla
W mediach ciągle czyta się
i słyszy o zagrożeniu klimatu
przez nadmiernie emitowany
dwutlenek węgla.
Próbuje
się
eliminować
energetykę konwencjonalną. Na
szczęście jednostki badawcze we
współpracy z przemysłem, usilnie
pracują nad eliminowaniem emisji
CO2 do atmosfery i jego gospodarczym wykorzystaniem. Jeśli
działania te przyniosą pozytywne
efekty, zniknie mit o szkodzących
środowisku i klimatowi elektrowniach konwencjonalnych, w tym
węglowych.
Obecnie emitowany z elektrowni czy kotłowni węglowych
dwutlenek węgla w większości
wypuszczany jest do atmosfery,
chociaż dokonuje się prób jego
wydzielenia ze spalin i magazynowania w odpowiednich utworach
skalnych, pod ziemią (np. technologia CCS). Jednakże technologia ta posiada wady, tzn. istnieje
niebezpieczeństwo dla wód gruntowych (głównie pitnych), gdyż
magazynowany pod ciśnieniem
dwutlenek węgla może rugować
metale ciężkie ze skał, które mogą
przedostać się do ww. wód. Ponadto technologia ta jest bardzo
droga i technicznie skomplikowana, a przy tym znajduje opór wśród
społeczności lokalnej, gdzie to ma
być dwutlenek węgla magazynowany. W USA prowadzi się przemysłowe eksperymenty wykorzystania tej technologii, lecz ze
względu na koszty instalacji (np.
w nowej Elektrowni Kemper w
Missisipi sięgają już około 7 mld
USD) oraz spadku popytu i niskich
cen energii, stają się nieopłacalne.
Jedynie projekt sekwestracji CO2
prowadzony w USA (elektrownia
węglowa w Teksasie) przez W.A.

Parish Generating Station, wydaje
się być optymistycznym (możliwość wychwycenia około 90%
emitowanego CO2). W niniejszy
projekt zainwestowano około
1 mld USD, a wychwycony dwutlenek węgla częściowo zostanie
wykorzystany, a pozostała część
zmagazynowana w kawernach po
ropie naftowej, w 140 km odległym Jackson County.
Dwutlenek węgla (CO2) uważany jest za bardzo niebezpieczny
gaz cieplarniany, w związku z tym
już od długiego czasu wzbudza
zainteresowanie instytutów badawczych - jak go wykorzystać
gospodarczo. Naukowcy indyjscy
z Indian Institute of Technology
in Kharagpur, przy wsparciu rządu
brytyjskiego, opracowali interesującą metodę uzyskiwania węglanu
sodu z CO2, która pozwala na gospodarcze wykorzystanie emitowanego dwutlenku węgla zamiast
jego magazynowania. Indyjskie
przedsiębiorstwo
Carbonclean,
zainstalowało takową instalację
w elektrociepłowni węglowej Tuticorin Thermal Power Station,
która pozwala wykorzystać emitowany CO2 do produkcji węglanu sodu (sody), czy też proszku
do pieczenia. Jest to korzystne dla
środowiska, a przy tym pozwala na
uzyskanie dodatkowych środków
finansowych.
Przedsiębiorstwo, w pierwszej
fazie, testować będzie w małych
instalacjach produkcję węglanu
sodu przy wykorzystaniu CO2, aby
zminimalizować ryzyko. Szef tego
przedsiębiorstwa, Ramachandran
Gopalan, w wywiadzie stwierdził,
że „w żadnym przypadku nie chce
ratować świata, lecz jako przedsiębiorca chce komercyjnie wykorzystać jak największe ilości CO2”.

Indyjska elektrociepłownia,
w której zainstalowano tą technologię, pracuje prawie bezemisyjnie
i nie zanieczyszcza atmosfery. Dlatego Przedsiębiorstwo Carbonclean uważa, że emitowany CO2
może być wykorzystany do produkcji węglanu sodu, powszechnie stosowanego w przemyśle
spożywczym, może być również
wykorzystany w wytwórstwie
szkła, artykułów papierniczych
i do produkcji tworzyw sztucznych
(pianki siedzeń samochodowych –
np. eksperymenty Forda)), czy też
paliw.
Wykorzystując tą technologię
można będzie wykorzystać gospodarczo w indyjskich elektrowniach
węglowych około 60.000 t/rok
emitowanego CO2.
Również w Niemczech
trwają intensywne prace badawczo-eksperymentalne nad zagospodarowanie
wychwyconego
z emisji CO2. Niemiecki koncern
chemiczny Covestro chce obecnie
udowodnić, że wychwycony CO2
można wykorzystać do produkcji
tworzywa sztucznego. Opracowywany projekt o nazwie „Dream Production” rozwijany jest
w parku chemicznym Dormagen
(w pobliżu Kolonii), zaś stworzona instalacja technologiczna
pozwala wykorzystać CO2 jako
surowiec do produkcji pianki poliuretanowej, np. potrzebnej przy
wytwarzaniu materaców, siedzeń
samochodowych, itp.. Niniejsza
technologia została wynaleziona
przez koncern chemiczny Covestro, zaś 17 czerwca 2016r.
uruchomiono pierwszą instalację
przemysłową, która w komponencie pianki z tworzyw sztucznych,
w 20% wykorzystywać będzie
komercyjnie CO2. Niniejsza in-

82–letnia matka z objawami wyziębienia została przewieziona do
szpitala w Łęcznej.
Z ustaleń policjantów wynikało, że 8 stycznia ok. godz. 9 leżącego
na podłodze 58–letniego mężczyznę
znalazł sąsiad. Lekarz stwierdził
zgon. W mieszkaniu była również
82–letnia matka denata. Z objawami
wyziębienia została przewieziona
do szpitala w Łęcznej. W budynku
mieszkalnym było bardzo zimno, panowały minusowe temperatury.

ŚWIDNIK

benzoalfapiren, tlenek węgla, związki chloru, siarki i azotu, metale ciężkie. Spalenie 100 kg zużytego oleju
emituje do atmosfery 1 kg substancji
szkodliwych. Jego kilogram wystarcza, by niezdatne do picia stało się
pięć milionów litrów wody.

Chcieli haraczu

W Sylwestra na terenie jednej
z prywatnych posesji pod Lublinem dwaj mężczyźni przy pomocy
kastetu i przedmiotu przypominającego broń zastraszyli właściciela
prowadzonej firmy żądając haraczu.

W przeciwnym razie zagrozili spaleniem firmowych pojazdów. Sprawcy – 39- i 52-latek, mieszkańcy
pow. krasnostawskiego i lubelskiego
– wpadli jeszcze tego samego dnia
podczas zorganizowanej zasadzki.
Mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Obydwaj byli
już wcześniej karani. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej
w Świdniku, gdzie usłyszeli zarzuty
usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
opr. nor

Policyjny nalot

20 stycznia, policjanci ze
Świdnika przeszukali miejsce zamieszkania 21-letniego mieszkańca Świdnika. Kryminalni znaleźli
w jego mieszkaniu blisko 13 gramów marihuany. W tym samym
lokalu znaleziono też niewielką
porcję amfetaminy należącą do
32-letniego mieszkańca Lublina,
który ponadto – jak się okazało – był poszukiwany w związku
z wyrokiem pozbawienia wolności.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do świdnickiej komendy. Za posiadanie
narkotyków może im grozić do
3 lat pozbawienia wolności. Na poczet ewentualnej kary zabezpieczono od właściciela marihuany 500 zł.

Truciciel

Czarny dym wydobywający się
z komina zdradził mężczyznę, który
palił w piecu zużytym olejem samochodowym. Strażnicy miejscy ze
Świdnika przyłapali go na gorącym
uczynku. Nieodpowiedzialnym trucicielem okazał się mechanik samochodowy, który w warsztacie przy
ul. Żwirki i Wigury spalał toksyczny
odpad. Zaskoczony przez strażników przyznał się do spalania oleju
i przyjął 200 zł mandat.
Olej zastosowany jako paliwo
w przeciętnym piecu to katastrofa
dla ludzi i środowiska. W trakcie
spalania wytwarza się wiele bardzo
groźnych trucizn: silnie rakotwórczy
stalacja, która kosztowała około
15 mln euro, posiada zdolność
wytwórczą około 5 000 t/rok. Wykorzystywany CO2 pochodzi, jako
produkt uboczny, z sąsiedniego
przedsiębiorstwa chemicznego.
Ideą tej technologii jest zastąpienie, w tej samej proporcji, wykorzystywanej dotychczas ropy
naftowej. Otóż w emitowanym
CO2 zawarty jest taki sam węgiel,
który wykorzystać można do wytwarzania pianek i innych tworzyw. Dostępność CO2 jest prawie nieograniczona i praktycznie
gratis do pozyskania. Jest on więc
idealnym surowcem dla przemysłu chemicznego.
Praktyczne wykorzystywanie CO2 traktowane było przez
długi czas, jako trudny problem.
Dwutlenek węgla musi zostać
wychwycony, zaś jego wydzielenie jest bardzo pracochłonne
i kosztowne. Niezbędny jest odpowiedni katalizator i stabilny
proces. Przy współpracy z CAT
Catalytic Center Aachen wynaleziono już odpowiedni katalizator,
który pozwala na chemiczne reakcje z CO2.
Rząd niemiecki wspiera wykorzystanie CO2, jako surowca,
aby przemysł chemiczny poszerzył i czasowo rozwinął przemysłowe wykorzystywanie wychwytanego z emisji CO2.
Rozwój i przemysłowe wdrożenie innowacyjności w zakresie
wykorzystywania
nadmiernie
emitowanego dwutlenku węgla,
przy spalaniu w elektrowniach
i elektrociepłowniach konwencjonalnych (np. węglowych), pozwoli budować nowe bezemisyjne
zakłady energetyczne, czy też modernizować obecne elektrownie.
Źródła: ORF.at; Technology Review;
CHE Manager; styczeń 2017r.
Oprac: Bronisław Jaworski

Enea kupuje Połaniec
Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę
warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska,
która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. Przejęcie elektrowni
umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju i wzmocni pozycję Grupy na rynku.
– Podpiawadowiesanie umowy z ENGIE otwiera nam drogę
do przejęcia Elektrowni Połaniec,
która należy do grona młodszych
i nowocześniejszych elektrowni
Bekieszy, w Polsce. Elektrownia
Połaniec przez ostatnie lata była
gruntownie i konsekwentnie modernizowana. W przeliczeniu, za
spełniający normy środowiskowe
1 MW mocy zapłacimy ok. 0,6
mln zł, podczas gdy średni koszt
1 MW w budowanej od podstaw
elektrowni konwencjonalnej to ok.
5-6 mln zł – powiedział Mirosław
Kowalik, prezes Enei.
Zamknięcie transakcji uzależnione jest jeszcze od spełnienia
warunków zawieszających, ale inwestycja wpisuje się w realizację
strategii rozwoju Grupy Enea w perspektywie do 2030 roku.
Elektrownia Połaniec ma nowoczesny blok biomasowy - jeden
z największych tego typu bloków
na świecie (ponad 200 MW) produkujący zieloną energię. W ostatnich latach przeszła wartą łącznie
ponad 1 mld zł modernizację, przedłużającą jej funkcjonowanie o 20
lat, zwiększającą sprawność produkcji energii oraz dostosowującą
urządzenia do obowiązujących
standardów środowiskowych.
Głównym dostawcą surowca
dla Połańca i Kozienic jest należąca do Grupy Enea górnicza spółka
Lubelski Węgiel Bogdanka. Kup-

no Połańca to również dla niej
bardzo dobra wiadomość.
Grupa Lubelskiego Węgla
Bogdanka pod koniec grudnia
2016r. podpisała z ENERGA
Elektrownie Ostrołęka S.A. Aneks
do Umowy wieloletniej sprzedaży
węgla energetycznego. W wyniku
zawarcia Aneksu przedłużony został okres obowiązywania umowy
do końca 2019 roku.
- Przedłużenie umowy na dostawy do Elektrowni Ostrołęka do
2019 roku to kolejny krok w zapewnieniu długofalowego bezpieczeństwa wydobycia w LW Bogdanka.
W drugiej połowie tego roku zawarliśmy także 3 inne ważne aneksy do
umów z naszymi kluczowymi klientami. Pierwszy, na 20 lat, został zawarty z Grupą Enea - w pierwszych
10 latach tego kontraktu Bogdanka
będzie sprzedawała Enei 5 mln ton
rocznie. Drugi, tym razem 5 letni
kontrakt, został zawarty z elektrownią w Połańcu. Trzeci to kontrakt
z Grupą Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” , który został przedłużony do 2021 roku. W efekcie w nowy
rok wchodzimy mając bardzo solidne podstawy do długoterminowego
planowania produkcji, zatrudnienia i prac przygotowawczych. To
z kolei ułatwi nam kontrolę kosztów, na co kładziemy szczególny
nacisk w obecnej złożonej sytuacji
na polskim rynku węgla – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes
Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
ENGIE Energia Polska to
w tej chwili 5. największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok 1,9 GW,
firma odpowiada za 5 proc. produkcji energii w kraju. Dostawcą
węgla jest nasza Bogdanka.
R. Nowosadzki
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Na miarę możliwości
dok. ze str. 1
Wśród ważnych dla mieszkańców inwestycji najpierw należy
wymienić te drogowe. W latach
2015-16 jako powiat przeprowadziliśmy modernizację prawie
16 km dróg, przebudowaliśmy
jedno skrzyżowanie, wybudowaliśmy ponad 13 km chodników
i utwardzonych poboczy przy
drogach powiatowych. Inwestycje te kosztowały ponad 5 mln zł,
z czego 2,68 mln zł pochodziły
od gmin powiatu, a 424 tys. zł
z budżetu państwa. Sukcesem 2016
roku jest wpisanie do RPO woj.
lubelskiego przebudowy drogi
Nadrybie – Urszulin, co pozwoli na gruntowny remont od ronda
w Nadrybiu do drogi krajowej nr
82 w Urszulinie. Przebudowa obejmie odcinek ok. 11,5 km, z tego na
terenie powiatu łęczyńskiego 7,5
km. Koszt łęczyńskiego odcinka to
6 mln zł – połowa pochodzić będzie
z środków UE, resztę pokryją powiat
oraz gminy Puchaczów i Cyców.
Aktualnie powstaje dokumentacja
inwestycji, która będzie realizowana
w latach 2018-19.
Wracając jeszcze do efektów
2015-16 to chciałbym wspomnieć
o urządzeniu do odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy Łęczną
a Puchaczowem, którego instalację
wsparła kopalnia (108 tys. zł), powiat
łęczyński oraz gminy Łęczna, Puchaczów i Cyców. Były też inwestycje w oświatę – przeprowadziliśmy
modernizacje sal gimnastycznych
z zapleczem w ZSR w Kijanach
i ZSG w Łęcznej oraz kończymy budowę kompleksu sportowego przy
zespołach szkół w łecznej, który będzie dostępny nie tylko dla uczniów
ale również dla mieszkańców – zakończenie w czerwcu br. Ponadto we
wrześniu 2016 r pierwsze stypendia
za wysokie wyniki w nauce oraz dla
laureatów olimpiad otrzymało 40
uczniów.
GR Pojezierze: Powiedzmy
więc czego mogą się spodziewać
mieszkańcy powiatu w najbliższym czasie.
R. Cholewa: Wspólnie z samorządowcami z naszego powiatu
ustaliliśmy właśnie, że w 2017r
zmodernizujemy wspólnie odcinki dróg powiatowych: w Łęcznej
(Polna), w Kopinie, w Bekieszy,
Turowoli, Zawadowie, Kolonii
Ludwin, Cygance, Zawieprzycach
i Ciechankach. W 2017 r. nastąpi
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
829 z Łęcznej do Biskupic na odcinku 18 km.
Ponadto pomimo ograniczeń
możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na inwestycje drogowe złożyliśmy trzy wnioski. Do
PROW na przebudowę 4,3 km drogi
powiatowej Wólka Łańcuchowska
– Łańcuchów i 3 km szosy Zawieprzyce – Kolonia Zawieprzyce. Oba
projekty zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały jeszcze dofinansowania. Ponadto projekt przebudowy 3,4 km drogi Puchaczów
– Ciechanki jest na etapie oceny.
GR Pojezierze: Nie są to
imponujące wielkości inwestycji, ale wszyscy wiemy, że powiat
jest mocno zadłużony, głównie

z powodu budowy i wyposażania
szpitala w Łęcznej. Jak duży to
dzisiaj dług i czy ostatecznie część
zysku tego szpitala w 2016 roku
zmniejszyło to zadłużenie?
R. Cholewa: Spłaty ok. 11
milionów kapitału oraz dodatkowo
odsetek trwać będą do 2030 roku.
Ponad połowa (6 mln zł) tego długu
związana jest ze szpitalem, reszta to
jeszcze wcześniejsze zobowiązania.
Rocznie spłacamy ok. 1,2 mln zł z
odsetkami. Przy 50 mln budżecie,
którego większość dotyczy ściśle
określonych zadań i wydatków to
dużo. Na przykład sama oświata
pochłania co roku ok. 21 mln zł
czyli blisko 42 proc. budżetu. Subwencja oświatowa wynosi 18,4 mln
zł, resztę musi powiat dokładać z
własnych dochodów. Pragnę jednak
podkreślić, że aktualnie nie myślimy o likwidacji żadnej ze szkół.
Możliwe jest natomiast powołanie
dla nich wspólnej administracji, co
przy malejącej liczbie uczniów zatrzymałoby wzrost kosztów.
Jeśli natomiast chodzi o darowiznę dla powiatu, to najpierw okazało się, że nasz szpital za 2015 rok
wypracował 1,914 mln zł zysku.
Zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej podziału zysku dokonuje
dyrektor. Dyr. Bojarski przeznaczył
1,414 mln zł na pokrycie strat z lat
ubiegłych, a 500 tys. zł dla powiatu na spłatę kredytu zaciągniętego
przez powiat na wyposażenie szpitala. Rada Powiatu podjęła uchwałę
zatwierdzającą darowiznę. Uchwały Rady podlegają ocenie wojewody w trybie nadzoru. Poseł Soboń z
PiS zakwestionował zasadność darowizny, zaś prawnicy wojewody
stwierdzili, że Rada zatwierdzając
darowiznę niejako sama dokonała
podziału, do czego nie jest uprawniona. Po unieważnieniu uchwały
przez wojewodę nie odwoływaliśmy się do sądu, chociaż mogliśmy.
Zwróciliśmy się do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o opinię, a ta
stwierdziła, że lepiej by było aby
pieniądze zostały w szpitalu.
GR Pojezierze: Rozmawiając o sytuacji w łęczyńskim nie
sposób nie poruszyć sztandarowej inwestycji 19 samorządów,
czyli projektu „Wirtualne powiaty”. Jak on wygląda dzisiaj?
R. Cholewa: We wrześniu
2015r. powołaliśmy spółkę Wirtualne powiaty 3 której glównym zadaniem jest zarządzanie siecią i dostarczanie internetu do użytkowników.
Do września 2016 roku sieć działała
wyłącznie na potrzeby administracji
publicznej w tym ok. 260 jednostek
takich jak szkoły i urzędy. Dyskusja na temat wyboru rozwiązań
systemowych wśród 19 partnerów
spowodowała opóźnienia w dostarczaniu internetu do mieszkańców.
Dpoiero w październiku 2016 r. z
sieci mogli zacząć korzystać mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy ok. 240
użytkowników prywatnych korzysta z sieci. 12 stycznia tego roku
zmieniliśmy formułę współpracy z
operatorami i mam nadzieję, że pozwoli to spółce rozwinąć skrzydła a
liczba osób korzystających z naszego internetu znacząco wzrośnie.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Nowa droga w Łęcznej
Za ponad 5 mln zł powstanie nowa droga łącząca osiedle
Bobrowniki z Pasternikiem.
Składać się będzie z dwóch
odcinków połączonych nowym
rondem na skrzyżowaniu ulic
Krasnystawskiej z Wyszyńskiego. Odcinek od pętli autobusowej przy ulicy Wierzbowej do
ulicy Wyszyńskiego będzie miał
długość 1895 metrów, a od ulicy
Krasnystawskiej do ulicy Przemysłowej 676 m.
Przy drodze zostanie zbudowany chodnik o długości 2249
m i ścieżka rowerowa o długości
1836 m. Na całej długości droga
będzie oświetlona. W okolicach
ul. Wierzbowej powstaną 132
miejsca postojowe. W rejonie
szkoły przy ul. Jaśminowej będą
dwie zatoki autobusowe. Z przystanku do szkoły będzie można przejść nowym chodnikiem.
Przy szpitalu powstanie pętla
autobusowa z przystankiem, co

umożliwi dojazd autobusów bezpośrednio do lecznicy. Również
z tego przystanku będzie nowy
chodnik prowadzący do szpitala.
Od strony Bobrowników do szpitala będzie też można dojechać
nową drogą dojazdową. Wybudowane przy drodze chodniki i
ścieżki rowerowe połączą się w
jeden system ze szlakami wybudowanymi w poprzednich latach
przy ul. Wyszyńskiego oraz przy
szpitalu.
Budowa drogi uzyskała dofinansowanie z tegorocznej edycji
Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Łęczyński projekt zajął wysokie 8
miejsce wśród 84 aplikujących
gmin. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 5,2 mln zł, z tego
dofinansowanie wyniesie 2,4 mln
zł. Zakończenie budowy zostało
zaplanowane na listopad 2017 r.
rkn

7 stycznia 1467 roku, czyli 550 lat temu, król Kazimierz
Jagiellończyk nadał Janowi
z Tęczyna, kasztelanowi krakowskiemu, przywilej zbudowania miasta Łęczna nad rzeką
Wieprz, przy ujściu Świnki.
Z tej okazji 12 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej odbył się
spektakl słowno-muzyczny „Nasze miasto – nasza historia”. Dwa
dni później miała miejsce uroczysta sesja Rady Miasta.
Impreza w Zespole Szkół nr
2 była dużym przedsięwzięciem,
w którym wzięło udział około 150
uczniów i przedszkolaków, 15 nauczycieli, rodzice, pracownicy obsługi, przedstawiciele samorządu,
duchowieństwa, mieszkańców miasta. Szkolna hala
sportowa stała się
areną, na której
twórcy przedstawienia zaprezentowali
historię
miasta, od dawnych a słynnych
na cały kraj i Europę jarmarków, po
powstanie przemysłu węglowego,
który znów odrodził podupadającą
miejscowość. Młodzi artyści przedstawili dzieje Łęcznej za pomocą
tańca, śpiewu i recytacji.
Z tej samej okazji, bez fanfar i
informacji dla mieszkańców, w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 1 im.
króla Bolesława Chrobrego na ul.
Piłsudskiego, odbyła się w sobotę
14 stycznia uroczysta sesja Rady
Miasta. Młodzież w strojach z epoki odegrała scenki o nadaniu praw
miejskich, a prof. Janusz Łosowski
z UMCS wygłosił krótki wykład o

Łęcznej i samorządności. Każdy
uczestnik otrzymał medal pamiątkowy, wręczono też przyznane
wcześniej medale „Zasłużony dla
miasta i gminy Łęczna”.
Tytuł „Zasłużony” został
przyznany burmistrzowi Teodorowi Kosiarskiemu. Na sesji Rady
11 stycznia za przyznaniem go burmistrzowi było 12 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, 3 było przeciw.
Wniosek o nadanie tytułu, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Łęczyńskiej, podpisał 16 grudnia
2016 roku prezes Stowarzyszenia,
a zarazem dyrektor Centrum Kultury
w Łęcznej – Eugeniusz Misiewicz.
Na tej samej sesji tytuły
„Zasłużony dla Miasta i Gminy
Łęczna” przyznano Romualdo-

O zmianę dopuszczalnej
prędkości na dwóch odcinkach
al. Witosa wystąpił miejski radny Bartosz Margul (PO) wskazując miejsca, gdzie możliwa
byłaby szybsza jazda.
Pierwszy to odcinek drogi
w stronę śródmieścia między światłami przy ul. Doświadczalnej
a wiaduktami na skrzyżowaniu
z ul. Grygowej. Nie ma tam przejść
dla pieszych, a przy jezdni nie stoją
budynki. Natomiast w stronę Świd-

nika radny proponuje zwiększenie
dozwolonej prędkości (do 70-80
km/godz) w ciągu od ul. Doświadczalnej do granicy miasta. Obecnie
na obu tych odcinkach nie wolno jechać szybciej niż 50 km/h, a nocą 60
km/h. Wielu kierowców, z uwagi na
dobre warunki drogowe, przekracza
dopuszczalną prędkość.
Urząd Miasta pozytywnie odniósł się do wystąpienia radnego
i opracował projekt nowej organizacji ruchu dopuszczającej jazdę
na wskazanych odcinkach z prędkością 70 km/h. Został on przekazany do zaopiniowania Komendzie
Miejskiej Policji. Urząd czeka na
opinię policjantów.
Warto przypomnieć, że miasto
podejmowało już decyzje służące
zwiększeniu płynności ruchu. Pod
koniec ub.r. na odcinku ul. Zelwerowicza – od Choiny do Poligonowej
– zwiększono dozwoloną prędkość
z 50 km/h do 70 km/h.
(rkn)

550 lat miasta Łęczna

Inwestycje na kredyt
dok. ze str. 1 cja zespołu dworsko-parkowego
Na 2017 rok zaplanowano Podzamcza – etap przebudowy tewięc min. budowę przedłużenia uli- renów zielonych. Dofinansowanie
cy Wierzbowej, przy szpitalu aż do z Unii Europejskiej wyniesie 2 mln
ulicy Perłowej wraz z przebudową zł, a powstanie tam ogród w stylu
ulicy Cegielnianej do ulicy Przemy- XVIII-wiecznego ogrodu włoskiesłowej. Na te inwestycje zarezerwo- go, będą nowe ścieżki, elementy
wano kwotę 5,3 mln zł. W planach małej architektury, a monitoring
są także przebudowy ulicy Skarbka poprawi bezpieczeństwo.
W celu zbilansowania bu(700 tys. zł), Polnej (700 tys. zł) oraz
drogi w Witaniowie (800 tys. zł) dżetu gmina Łęczna zamierza
i w Łuszczowie Kolonii (300 tys. zaciągnąć kredyt w wysokości
zł).
Na liście
większych inwestycji znalazła się także
termomodernizacja budynku
podstawówki przy ulicy
Szkolnej, przy
czym zadanie
będzie wykona- ul. Polna - obecnie
ne o ile uzyska wsparcie z fundu- 17 milionów złotych. To już koszy zewnętrznych. Także budowa lejny rok deficytowego budżetu.
instalacji fotowoltaicznych uzależ- W 2015 roku dług gminy wynosił
niona jest od pozyskania dofinan- ok. 15 mln zł, w 2016 powiększył
sowania. Takie wsparcie ma już się o kolejne 4 mln zł.
R. Nowosadzki
natomiast zapewniona rewitaliza-

Bezrobocie mniejsze, ale...
dok. ze str. 1
W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia
zwiększyła się o 0,3 pkt, ale w odniesieniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku była niższa
o 1,3 proc.
Najwyższa stopa bezrobocia
wystąpiła w powiatach włodawskim (19,1 proc), hrubieszowskim
(16,1 proc) i chełmskim ziemskim
(15,8 proc). Najniższa była w powiatach biłgorajskim (6,6 proc),
łukowskim (6,7 proc) i łęczyńskim (6,9 proc).
Można by powiedzieć, że
sytuacja na rynku pracy jest więc
całkiem dobra. Bezrobocie w ciągu całego 2016 roku spadło (poza

kraśnickim) we wszystkich powiatach w województwie. Niestety są
dane, które dalej mocno niepokoją.
Utrwala się bowiem trwałe bezrobocie. W ostatnim dniu grudnia na
prawie 96 tys. bezrobotnych prawo
do zasiłku miało tylko 8 tys. osób tj.
8,4 proc. ogółu. Nie ma też wystarczającej liczby ofert pracy. W grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 4.323 wolne miejsca i to
głównie z sektora prywatnego. Do
tego w porównaniu z poprzednim
miesiącem liczba ta zmniejszyła się
o 970 ofert. Najwięcej ofert pracy
było w powiecie lubelskim ziemskim (536), lubelskim grodzkim
(456) i świdnickim (338).
(nor)

dok. ze str. 1
PM2,5 normy były przekroczone
w 23 strefach, a w przypadku benzo(a)pirenu aż w 44!
Dopuszczalna norma średniodobowa pyłu PM10 wynosi 50 µg/
m3. W Polsce tzw. poziom informowania to 200 µg/m3, a żeby ogłosić
stan alarmowy norma średniodobowa musi przekraczać aż 300 µg/m3.
W Paryżu wynosi 80 µg/m3.
Rzecznik Polskiego Alarmu
Smogowego podkreśla, że przez zanieczyszczone powietrze żyjemy o 9
miesięcy krócej. Liczba zgonów tym
spowodowana wynosi w Polsce ok.
48 tys. rocznie. W wypadkach drogowych ginie 3 tys. osób. Dlatego też
domaga się obniżenia progu alarmowego do 100 mikrogramów, by skuteczniej informować społeczeństwo
o zagrożeniu smogiem i chociaż tak
chronić je przed zagrożeniem.
Niestety Minister Środowiska
nie obniży poziomów, po przekroczeniu których ogłasza się alarm smogowy. Urzędnicy uznali, że byłoby
to działanie nieskuteczne, bo... alarm
trzeba by ogłaszać zbyt często.
26 stycznia w informacjach
bieżących Sejm zajął się „smogiem”. Posłowie opozycji zarzucili
rządowi, że nic nie robi w sprawie
ograniczenia zanieczyszczenia naszego powietrza, reprezentanci PiS
odpowiedzieli, że to PO i PSL rządzili przez 8 lat i teraz są skutki. Następnie wszyscy w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku przeszli do
innych spraw.
PO i PSL rzeczywiście nie
mogą wykręcić się od odpowiedzialności za stan naszego powietrza. Jednak teraz, od 1,5 roku rządzi PiS i to on musi przygotować
szybkie rozwiązania. Najpóźniej
za 2 tygodnie powinny się znaleźć

w Sejmie ustawy przynajmniej takie, które nie wiążą się z wydatkami; np. w postaci ograniczeń importowych starych samochodów, wzrostu akcyzy na importowany węgiel
gorszej jakości, surowszych kar za
spalanie śmieci w piecach.
Te kosztujące budżet też są
niezbędne. W połowie ubiegłego
roku Komisja Europejska pozwała
Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o przekroczenia
w latach 2007-13 dobowych stężeń
pyłów PM10 w 35 z 46 stref oraz
przekroczenia rocznych wartości
w 9 strefach. Jak poinformowało
RMF, wyrok w tej sprawie może
zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli nic
nie zrobimy to będziemy wydawać
pieniądze na kary i... dalej oddychać
zatrutym powietrzem.
W ochronę powietrza muszą
intensywniej włączyć się też samorządy. Wiele z nich robi to od
lat. Lublin na przykład od 2013
roku realizuje plan, polegający na
dofinansowaniu wymiany kotłów i
pieców na paliwo stałe na bardziej
ekologiczne modele. W 2013-14
zlikwidowano 66 pieców i kotłów
węglowych. W 2015 r. 79 sztuk,
a w 2016 83 piece. Akcja będzie
kontynuowana, ale przy skromnych
środkach miasta nie przyniesie rewolucyjnych zmian. Tym bardziej,
ze sami mieszkańcy nie są zbyt
mocno zainteresowani ekologią
na swoim podwórku. W ramach
tegorocznego naboru wpłynęły 73
wnioski, spośród których 56 spełniło wymogi.
Ryszard Nowosadzki
ps. Wg Polskiego indeksu jakości
powietrza w Lublinie między godz.
20-21, 27 stycznia stan powietrza
był „Bardzo zły”. Zmierzone godzinne PM10: 470,1 µg/m3!

Smog nad Lublinem
wi Stanisławowi Dylewskiemu
i pośmiertnie Wojciechowi Bruno
Wieczorkowi. Pierwszy z nich jest
znanym oraz cenionym w kraju
i na świecie architektem urbanistą, który m.in. jest projektantem
planu regionalnego Lubelskiego Zagłębia Węglowego i planu
ogólnego Łęcznej. Wojciech Wieczorek był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika
„Więź” i ambasadorem RP. Był
orędownikiem Łęcznej, działał
w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi
Łęczyńskiej.
(bp)

Szybciej po al. Witosa?
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Na początek Zagłębie Lubin Pamięci powstańców styczniowych Nowe zasady wycinki drzew
Jedenastego lutego na Arenie
Lublin piłkarze Górnika Łęczna
w ramach dwudziestej pierwszej
kolejki rozgrywek o mistrzostwo
Lotto Ekstraklasy zagrają pierwszy w tym roku mecz o punkty.
Przeciwnikiem będzie Zagłębie
Lubin.
Goście po dwudziestej kolejce zajmują w tabeli ekstraklasy z dorobkiem trzydziestu jeden
punktów szóste miejsce. Pierwszy
tegoroczny mecz górników jak i
każdy następny będą przysłowiowymi meczami o życie. Co prawda łęcznianie opuścili ostatnie
miejsce w tabeli na rzecz przedostatniego wskutek odjęcia Ruchowi Chorzów czterech punktów
za zaległości finansowe, to jednak
zdobycie w tamtym roku zaledwie
osiemnastu punktów w dwudziestu meczach stawia ich w bardzo

trudnej sytuacji, żeby nie powiedzieć wręcz w beznadziejnej.
W ramach przygotowań do
pierwszego meczu o punkty, Górnik Łęczna w meczach sparingowych uzyskał następujące wyniki:
z GKS Tychy 2:0, z Pogonią Siedlce 3:0, z Wisłą Puławy 1:1 oraz
Villarreal CF B 2:0. Ostatnim meczem sparingowym będzie pojedynek z Radomiakiem Radom, który
zostanie rozegrany 4 lutego.
Nowym piłkarzem Górnika
Łęczna został Rumun Gabriel Matei. Gra na pozycji obrońcy, ma 26
lat, 176 cm wzrostu. Był piłkarzem
między innymi Steaua Bukareszt,
w której barwach rozegrał siedem
meczów. W kręgu zainteresowań
klubu z Łęcznej są napastnik Josip
Barisić (Piast Gliwice) oraz Josimar Atoche (Club Alianza Lima).
redil

Miał być I Turniej Oldboyów
w Halowej Piłce Nożnej organizowany przez KS Ludwiniak Ludwin,
dla zawodników w wieku minimum
45 lat. Z powodu braku chętnych,
zamiast turnieju rozegrano mecz
między Oldbojami z Łęcznej i Oldboyami z Ludwina.

cem został Kazimierz Brzozowiec 5 bramek dla Ludwina a najlepszym
zawodnikiem Sławomir Stasikowski
(Łęczna). Sędzią zawodów był Zbigniew Osemek. Po meczu wiceprezes Ludwiniaka Ryszard Białek wręczył zawodnikom pamiątkowe puchary i nagrody ufundowane przez
PGE O. Lublin i Gminne
Centrum Kultury i Sportu w
Ludwinie.
Oldboye
Łęczna:
Zbigniew Kocowski, Andrzej Kawalec, Stanisław
Paszkiewicz,
Sławomir
Stasikowski, Janusz Radko, Tadeusz Gmurkowski,
Stanisław Bosak.
Oldboye Ludwina: Ryszard
Białek, Piotr Sawicki, Kazimierz
Brzozowiec, Ryszard Saczewa,
Arkadiusz Gramoszek, Adam Duklewski, Dariusz Wąsik.
redil

Zamiast turnieju mecz

Obie drużyny zagrały radosny
futbol jakby zapominając o defensywie, bowiem w meczu padło aż
czternaście bramek. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Oldbojów Łęczna 8:6. Najlepszym strzel-

Powrót do przeszłości?

Stowarzyszenie Świdnik Wspólna Sprawa organizuje „Świdnickie Spacery - Reaktywację”, ponieważ „dziś znów trzeba powiedzieć,
że publiczna telewizja stała się narzędziem propagandy jednej rządzącej
partii” – twierdzą członkowie stowarzyszenia i zapraszają 5 lutego na
godz. 19, kiedy w centrum Świdnika, na pl. przy fontannie organizatorzy manifestacji złożą kwiaty przy pomniku „spacerów”.
W stanie wojennym, 5 lute- propagandy z okresu stanu wojengo 1982 roku, o godz. 19.30 na nego, a misja telewizji sprowadza
znak bojkotu propagandowego się do kłamstw i manipulacji na
„Dziennika Telewizyjnego” roz- rzecz PiS – powiedzieli Dziennipoczęły się „Świdnickie Space- kowi przedstawiciele stowarzyszery”. Dokładnie w 35. rocznicę nia. Tak jak 35 lat temu mieszkańcy
tych wydarzeń Stowarzyszenie Świdnika pokazali, że nie ma na
Świdnik Wspólna Sprawa orga- to ich zgody, tak dziś manifestunizuje analogiczne zgromadze- jemy dokładnie ten sam przekaz.
nie. Członkowie stowarzyszenia O 19.30 – w porze „Dziennika”,
uważają bowiem, że „pewne zja- znanego dziś jako „Wiadomości”
wiska zdają się wracać do cza- TVP udamy się na spacer.
sów komunistycznych”.
Zgromadzenie zostało już
- Dziś znów dziennikarze przy- zgłoszone do Urzędu Miasta
pominają bardziej funkcjonariuszy w Świdniku.
(r)

W niedzielę, 22 stycznia
przy mogile powstańców w Klarowie, już po raz 17. odbyły się
uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.

Mszę św. polową z okazji 154.
rocznicy odprawił ks. kan. Andrzej
Sulowski. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Milejowa oraz parafia Wniebowzięcia NMP w Milejowie wraz
z Parafialnym Oddziałem Akcji
Katolickiej. Współorganizatorem
było Starostwo Powiatu Łęczyńskiego, a pisemne podziękowanie
uczestnikom i organizatorom przekazał wojewoda lubelski.
W uroczystościach czynny
udział wzięły grupy rekonstrukcyjne: Stowarzyszenie Chorągiew
Zamku w Zawieprzycach im. Anatazego Miączyńskiego herbu Suche
Komnaty, Gród Słowiański z Wólki Bieleckiej i II Pułk Strzelców
Konnych. Rocznicowe
obchody uświetniła też
Milejowska Orkiestra
Dęta, która wykonała
koncert pieśni patriotycznych.
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na
Litwie. Zasięgiem objęło tylko
ziemie zaboru rosyjskiego, głównie Królestwo Polskie i tereny
dawnej Litwy. Trwało do jesieni
1864 roku, ale utworzone „państwo podziemne” funkcjonowało
jeszcze w 1865 roku, a w kwietniu
1865 roku rozbito ostatni oddział
partyzantów dowodzony przez

kapelana powstania księdza Stanisława Brzóskę. Stoczono około
1200 bitew i potyczek, w tym wiele na Lubelszczyźnie - w walkach
wzięło udział ponad 200 tysięcy
powstańców. Szacuje się, że w
walkach zginęło lub
zostało straconych
przez Rosjan do 30
tysięcy powstańców, a około 40 tysięcy zesłano na Syberię. Po bitwach
Rosjanie
palili
miejscowości, które
udzieliły schronienia powstańcom,
dokonywali rzezi
ludności cywilnej,
niszczyli dobra kultury. Po upadku powstania Polaków dotknęły
liczne represje w tym zniesienie
autonomii Królestwa Polskiego,
konfiskata majątków ziemian,
a setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie,
doprowadzając je tym samym do
upadku. Gospodarczym i społecznym efektem powstania było zniesienie pańszczyzny i poddaństwa
chłopów, co miało ich odciągnąć
od popierania powstania.
154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego zgroma-

będą obowiązywać za wycinkę
na cele gospodarcze. Zmienią
się jednak zasady ich naliczania. Stawki mają ustalać gminy
w formie uchwały. Poprzednio
robił to minister środowiska w
drodze rozporządzenia. Nowe
przepisy przewidują, że maksymalna stawka opłaty ma wynieść
500 zł za każdy centymetr drzewa. To bardzo dużo. Maksymalna opłata za drzewo o obwodzie
metra wyniesie bowiem aż 50
tys. zł. W świetle starych przepisów za wycięcie na przykład
zielonego świerka pospolitego
o obwodzie 1 m płaciło się 9,6
tys. zł. Wszystko więc w rękach
samorządów, które mogą nowe
ministerialne stawki obniżyć.
Nowela przewiduje też, że
jeśli zobowiązany do uzyskania
zezwolenia wytnie drzewo bez
zgody urzędu, zapłaci karę. Wyniesie ona dwu krotność opłaty
za wycinkę.
Zasady pozyskiwania drewna z lasów prywatnych pozostają bez zmian.
R. Nowosadzki

Internetowa Gazeta Regionalna

e-pojezierze.pl
dziła przy mogile powstańców
w Klarowie (mogiła dwóch powstańców, którzy prawdopodobnie
polegli w bitwie pod Zezulinem
20 października 1863 r.) władze
powiatowe, gminne, nauczycieli,
młodzież oraz wielu mieszkańców
gminy Milejów, Michowa, Łęcznej
i innych miejscowości. Na koniec
obchodów organizatorzy zaprosili
uczestników na gorący poczęstunek. Był barszcz, bigos, kiełbaski,
kawa i herbata.
(r)

Elektrownia w łęczyńskim?
Plan budowy 5-6 nowych elektrowni węglowych w Polsce zapowiedział minister K. Tchórzewski.
Jedna może powstać przy kopalni
Bogdanka. Poinformował o tym
portal wnp.pl, powołując się na wypowiedź ministra energii, podczas
Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Potwierdził to po spotkaniu
z premier Beatą Szydło w ramach
przeglądu resortu. W Bogdance
ma powstać elektrownia oparta

dok. ze str. 1
Teraz, jeśli wycinka nie jest
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz że
planowane do wycinki drzewa i
krzewy rosną na gruntach innych
niż las, takiej zgody nie potrzeba.
Pod warunkiem, że obwód pnia
na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W
przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm. Stare przepisy mówiły, że o tym czy właściciel działki musi mieć zezwolenie
czy nie, decyduje obwód pnia na
wysokości 5 cm. Zezwolenie nie
było potrzebne, jeżeli nie przekraczał on 25 cm. Obwód topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego nie mógł
przekroczyć 35 cm.
Nie znikną jednak opłaty za wycinkę, gdy konieczne
będą zezwolenia. Opłaty nadal

o technologię czystego węgla
(zgazowany węgiel).
Budowa elektrowni w pobliżu
Bogdanki nie jest nowym pomysłem. W lipcu 2017 r. z zapowiadanych planów inwestycji w Starej Wsi koło Łęcznej wycofał się
francuski koncern Engie. Decyzję
tłumaczył spadkiem rentowności
i wzrastającym ryzykiem związanym z inwestycjami w energetykę
węglową w Europie.
(r)

Redakcja na ul. Targowej

Wszystkich czytelników oraz reklamodawców zapraszamy do nowej siedziby Gazety Regionalnej „Pojezierze”, na ulicy Targowej 23. Reklamę
w gazecie w dni powszednie można zamówić w godz. 9-17.

GR Pojezierze podjęła
współpracę przy wydawaniu
portalu internetowego obejmującego swoim zasięgiem informacyjnym Łęczną, Lubartów, Lublin, Świdnik i Włodawę. Strona dedykowana jest
więc do około 735 tys. mieszkańców planowanej niegdyś
aglomeracji lubelskiej.
Na portalu znajdziecie jednak nie tylko bieżące informacje
z regionu ale także reportaże,
artykuły publicystyczne i felietony dotyczące zarówno spraw
lokalnych jak i tych o szerszym
zakresie. Jak największą część
materiałów chcielibyśmy ilustrować aktualnymi zdjęciami,
skromność zespołu tworzącego
portal powoduje jednak, że nie
możemy być wszędzie. Dlatego
zapraszamy naszych Czytelników do współtworzenia internetowej gazety regionalnej.
Byliście świadkami wydarzenia zróbcie zdjęcie – nawet
telefonem komórkowym i przyślijcie je do nas z krótkim opisem.
Nakręciliście interesujący filmik –

zamieścimy go w naszej telewizji
internetowej. Nie gwarantujemy
honorarium ale jeśli zechcecie, to
podamy personalia autora.
Jeśli czujecie potrzebę pisania, posiadacie jakieś ciekawe
artykuły tyczące się bieżących
tematów, spraw lokalnych, gospodarki, historii, chcecie się
podzielić szczegółami waszego
hobby – piszcie do nas na adres
redakcja@e-pojezierze.pl.
Nie
musimy się zgadzać co do poglądów czy politycznych sympatii; jeśli wasze przemyślenia będą „trzymać poziom” i okażą się interesującą lekturą dla naszych Czytelników, opublikujemy je na naszej
stronie. Podkreślamy jednak, że
e-pojezierze.pl jest strefą wolną
od hejtu. Nie będziemy zamieszczać materiałów, które są jedynie
przejawem złości, agresji i nienawiści. Wierzymy, że swoich racji
można bronić ładną polszczyzną,
bez nadmiaru przymiotników, bez
kłamstw, insynuacji i pomówień.
Zapraszamy wszystkich na
stronę e-pojezierze.pl.
Redakcja

Ogłoszenia drobne

Zatrudnię pracownika w gospodarstwie hodowlanym. Tel 513-981-795
Sprzedam działkę budowlaną, 36
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona,
doprowadzona woda i prąd. Cena
do uzgodnienia, tel. 697 154 093.
Sprzedam działkę budowlaną z przeznaczeniem mieszkalno – usługowym,
pow. 16 ar, ogrodzona, wszystkie
media na działce, w cenie dołączam
dwa projekty domu i hali produkcyjnej
250m2. Łęczna, ul. Tęczowa (okolice
stadionu). Tel. 605 611 595
Sprzedam działkę budowlaną 28
ar, wszystkie media, Łuszczów Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrakcyjna
cena! Tel. 693 374 582.

Sprzedam działki budowlane
w Koloni Tręmbaczów. Działki uzbrojone w media. Tel 513-981-795

