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O blisko sto procent 
poszybowały w górę opłaty 
za śmieci w Łęcznej. Nowe 
stawki wejdą w życie od  
1 czerwca 2019 roku.

10 kwiet-
nia radni miejscy  
w Łęcznej ponownie 
debatowali na temat 
opłat za śmieci. Po 
analizie komisja 
rewizyjna zareko-
mendowała jednak 
stawki proponowa-
ne przez burmistrza. 
Za jego propozycją 
opowiedziało się 12 
radnych, siedmiu 
zagłosowało przeciw, a dwóch 
wstrzymało się od głosu. 

Stawki poszybowały  
o blisko sto proc. Za śmieci 

posegregowane od 1 czerwca 
zapłacimy 17 zł miesięcznie od 
osoby (było 9 zł), a za zmiesza-
ne 25 zł (do tej pory 14 zł). 

Moim osobistym zdaniem 

(a nie mam niestety wystar-
czającej wiedzy i informacji 
by obiektywnie stwierdzić czy 
aż tak wysokie podwyżki były   

W Łęcznej ceny śmieci ostro w górę
w pełni uzasadnione), skoro 
już taka podwyżka była nie-
zbędna, to śmieci segregowane 
powinny podrożeć dużo mniej,  
a niesegregowane zdecydowa-

nie więcej. 
Jednocześnie 

kontrola, czy dekla-
rujący segregację 
śmieci wywiązują 
się ze swoich zo-
bowiązań, powinna 
być o wiele spraw-
niejsza i nieść za 
sobą kary. Przecież 
tu nie chodzi tylko  
o pieniądze ale 
przede wszystkim 

o mniejsze zanieczyszczanie 
środowiska. To powinno być 
naszym głównym celem.

rkn

Imieniem „żołnierza wy-
klętego”, członka POZ, dowód-
cy oddziału partyzanckiego AK, 
a następnie Zrzeszenia WIN na 
Lubelszczyźnie zostanie nazwa-
ne jedno z rond w Łęcznej.

Po przeprowadzonych kon-
sultacjach społecznych, pozy-
tywnych opiniach rady osiedla 
Stare Miasto, a także m.in. IPN 
radni pod koniec kwietnia zdecy-
dowali, że rondo znajdujące się 
na ulicy Krasnystawskiej, nie-
opodal myjni samochodowej na-
zwane zostanie imieniem Zdzi-
sława Brońskiego „Uskoka”.

Zdzisław Broński dzia-
łalność powojenną prowadził 
m.in. na terenie obecnego po-
wiatu łęczyńskiego. Zginął w 
schronie wykopanym pod sto-
dołą Mieczysława Lisowskiego 
w Nowogrodzie (dawniej Dą-
brówka)                               BB

Rondo „Uskoka”

Gmina Łęczna otrzyma 
blisko milion złotych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
na remont drogi znajdującej 
się na Pasterniku.

Przebudowany zostanie 
odcinek o długości 718 m od 
Alei Jana 
Pawła II do 
K o m e n d y 
Powiatowej 
P a ń s t w o -
wej Straży 
P o ż a r n e j . 
W chwili 
obecnej uli-
ca Pasternik 
ma uszko-
dzoną i zniszczoną nawierzch-
nię asfaltową oraz odcinkami 
całkowicie zdegradowany 
chodnik dla pieszych.

Po przebudowie ulica 
otrzyma nową nawierzchnię 
z betonu asfaltowego, zosta-
nie także zmieniona geome-
tria. Wzdłuż drogi powstanie 
chodnik dla pieszych o długo-
ści 478 metrów oraz ścieżka 
rowerowa. Ulica będzie od-
wadniania przez kanalizację 
deszczową wybudowaną kilka 
lat temu. Wzdłuż drogi wybu-

dowane zostanie nowe oświe-
tlenie. Wykonane zostanie 
nowe oznakowanie pionowe  
i poziome. Przy drodze po-
wstaną nowe elementy po-
prawiające bezpieczeństwo 
pieszych: oświetlone przejście 

oraz aktywne oznakowanie 
przejść.

Przebudowa ulicy Paster-
nik jest kolejną inwestycją 
drogową w tej części miasta. 
W ubiegłych latach wybudo-
wano kanalizację deszczową 
oraz fragment ulicy Paster-
nik, a jesienią ubiegłego roku 
zakończyła się przebudowa 
ulicy Przemysłowej. Zaplano-
wany termin realizacji przypa-
da na miesiące wakacyjne tego 
roku.

BB

Będzie droga jak nowa
W połowie marca odby-

ła się publiczna dyskusja nad 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łęczna. 
Było burzliwie i gorąco, bo na 
spotkaniu w większości poja-
wiły się osoby niezadowolone 
z nowych propozycji urzędu.

Ostatecznie do burmistrza 
trafiło 56 uwag i wniosków o 
zmiany w planie. Burmistrz 
wraz z pracownikami ratusza 
i planistami pochylili się nad 
tymi uwagami uwzględniając, 
aż 65 proc. z nich. Uwzględ-
nione zostały w głównej mierze 

wnioski dotyczące linii energe-
tycznych i jednocześnie niewy-
magające konsultacji z kilku-
dziesięcioma instytucjami. 

Mimo wszystko naniesie-
nie zmian, a także potrzeba po-
nownego wyłożenia dokumentu 
do publicznego wglądu wydłu-
ży cały proces o co najmniej pół 
roku. Z takiego obrotu sporawy 
zadowolone są osoby, których 
wnioski zostały uwzględnione, 
mniej szczęśliwi są ci, którzy na 
zmianę planu gminy czekają już 
od kilku lat.

BB

Plan gminy z poślizgiem

W niedzielę 26 maja, o 
godzinie 14:00, w Łęcznej od-
będzie się pierwszy profesjo-
nalny bieg w Łęcznej „Kasz-
telańska Piątka Łęczna Biega 
2019”. Ulice Starego Miasta  
i osiedla Samsonowicza w nie-
dzielne popołudnie zamienią 
się w trasę biegową.

Celem wydarzenia jest 
promocja ruchu, promowanie 
zdrowego stylu życia, popu-
laryzacja biegów masowych, 

promocja miasta i regionu, a 
także integracja mieszkańców 
miasta.

- Prawdopodobnie po raz 
pierwszy od 552 lat w mieście 
Łęczna odbędzie się profesjo-
nalny bieg z pomiarem czasu, 
startem, metą i atmosferą wy-
darzenia sportowego - zachę-
cają współorganizatorzy wyda-
rzenia z grupy „Łęczna Biega”.

Zaplanowany dystans - 5 

Pobiegną ulicami Łęcznej
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2 kwietnia 2019 r. odbyło 
się rozstrzygnięcie konkur-
su plastycznego pt. „Pisanka 
Wielkanocna”, którego orga-
nizatorem była Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Cycowie.

Konkurs adresowany był do 
wszystkich dzieci z Przedszkoli i 
uczniów Szkół Podstawowych z 

terenu gminy Cyców. Celem kon-
kursu było propagowanie tradycji i 
folkloru związanego z Wielkanocą, 
a także rozwijanie zainteresowań 
plastycznych i wyobraźni wśród 
dzieci i młodzieży. Konkurs obej-
mował 4 grupy wiekowe: I grupa 
wiekowa – dzieci w wieku od 3 do 
4 lat; II grupa - dzieci w wieku od 5 
do 6 lat, III grupa – uczniowie klas 
I-IV, IV grupa – uczniowie klas 
V-VIII, gimnazjum.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: p. Maryla Giszczak – instruk-
tor plastyki w Gminnym Domu 
Kultury w Cycowie, p. Wanda 
Szawuła – nauczyciel polonista, 
członek grupy twórczej działającej 
przy GDK w Cycowie, p. Boże-
na Ochnik – animator kultury, po 
dokonaniu oceny 81 prac, które 
wpłynęły na konkurs, przyznała 
nagrody i wyróżnienia następują-
cym osobom w poszczególnych 
grupach wiekowych:
I grupa wiekowa - dzieci od 3 
do 4 lat;

I miejsce: Alan Trendał - 
Przedszkole Samorządowe  
w Cycowie - grupa „Myszki”
II miejsce: Karolina Gałecka- 
Punkt Przedszkolny w Bekieszy
III miejsce: Amelia Wyro-
stek - Punkt Przedszkolny  
w Janowicy
Wyróżnienia:

 Ewelina Mo-
drzyńska - Od-
dział Przedszkol-
ny w Stawku
Kacper Mazu-
rek - Przedszkole 
Samorządowe w 

Cycowie - grupa „Pszczółki” 
Norbert Żybura - Przedszko-
le Samorządowe w Cycowie - 
grupa „Żabki”
II grupa wiekowa - dzieci od 
5 do 6 lat:
I miejsce: Amelia Firlej - 
Przedszkole Samorządowe  
w Cycowie - grupa Biedronki”
II miejsce: Nadia Świecak 
- Przedszkole Samorządowe  
w Cycowie - grupa Motylki”
III miejsce: Milena Pawelec 
- Filialna Szkoła Podstawowa  
w Świerszczowie
III miejsce: Julia Kwiecień 
- Filialna Szkoła Podstawowa  
w Świerszczowie
Wyróżnienia: 
Lena Józefczuk- Przedszkole 
Samorządowe w Cycowie - 
grupa Biedronki”
Michał Stefański- Oddział 
Przedszkolny w Malinówce
III grupa wiekowa - klasy I-IV:
I miejsce: Maja Kotyńska - 
Zespół Szkół w Cycowie

II miejsce: Hanna Skórska - 
Zespół Szkół w Cycowie
III miejsce: Patryk Węgorek 
- Zespół Szkół w Cycowie
Wyróżnienia: 
Szymon Jung- Zespół Szkół 
w Cycowie
Oliwia Sobczuk- Szkoła Pod-
stawowa w Stawku
Natalia Lamut- Zespół Szkół 
w Cycowie
IV grupa wiekowa- klasy 
V-VIII, Gimnazjum:
I miejsce: Ignacy Więcławski 
- Zespół Szkół w Cycowie

Kolejne sukcesy grupy ta-
necznej ,,Movers Union” pod 
kierunkiem Konrada Wolskie-
go. Dziewczęta trenujące na 
co dzień w Gminnym Domu 
Kultury w Cycowie w ostatnim 
czasie wzięły udział w dwóch 
turniejach tańca nowoczesnego.

IV Turnieju Tańca No-
woczesnego „Roztańczony 
Stary Zamość 2019”: kat. 
solo Hip hop seniorzy – I i II 

miejsce; kat. duety Hip hop se-
niorzy – I, II, III miejsce; kat. 
formacje Hip hop seniorzy – II 
miejsce.

VIII Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Nowoczesnego 
Choceń 2019: kat. duety Hip 
hop pow. 15 lat – V i VI miej-
sce; kat. formacje Hip hop 
pow. 15 lat – VI miejsce.

Serdeczne gratulacje dla 
tancerek oraz ich instruktora.

Sukcesy ,,Movers Union”

II miejsce: Nikola Zwolińska 
- Zespół Szkół w Cycowie
III miejsce: Marcelina Ja-
szuk - Szkoła Podstawowa w 
Malinówce
Wyróżnienia:
Joanna Mucha - Szkoła Pod-
stawowa w Malinówce
Zuzanna Małysza - Zespół 
Szkół w Cycowie
Magdalena Wronka - Zespół 
Szkół w Cycowie

Podsumowanie konkursu 
oraz wręczenie nagród odby-
ło się podczas Wielkanocne-
go Kiermaszu Świątecznego  
w Cycowie - o czym poniżej.

W niedzielę, 7 kwietnia 2019 roku w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Cycowie odbył się Wielkanocny 
Kiermasz Świąteczny. 

Organizatorem Kiermaszu była Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cycowie przy współpracy z Urzędem Gminy w Cycowie, 
Gminnym Domem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną. 

Podczas kiermaszu wystawcy z terenu gmin Cyców, Pu-
chaczów, Wierzbica, oferowali szeroki wachlarz produktów: 
własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, serwety, stroiki, 
palmy, pisanki, kompozycje kwiatowe oraz domowe wypieki.

Wielkanocny kiermasz świąteczny

Konkurs plastyczny pt. „Pisanka Wielkanocna”

Groźny wypadek 
Siedem osób trafiło do szpita-
la wskutek obrażeń doznanych 
podczas wypadku drogowego 
w miejscowości Leopoldów. Ze 
wstępnych ustaleń funkcjonariu-
szy policji wynika, że 21-letnia 
kierująca citroenem podczas 
skrętu w lewo nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu prawidło-
wo jadącemu kierowcy renault.  
W zdarzeniu uczestniczyło jesz-
cze pięciu pasażerów. Kierującej 
citroenem zostało zatrzymane 
prawo jazdy. Siedmioro uczestni-
ków zdarzenia zostało przetrans-
portowanych do szpitala, z czego 
czworo hospitalizowano. Kierow-
cy byli trzeźwi. 
Wandale z gminy Ludwin
Łęczyńscy policjanci przedstawili 
zarzuty zniszczenia mienia dwóm 
chuliganom w wieku 17 i 18 lat. 
Mężczyźni zostali zatrzymani  
w bezpośrednim pościgu po tym, 
jak zniszczyli wiatę przystanko-
wą. Do zdarzenia doszło w Dra-
towie gm. Ludwin. Zniszczeniu 
uległy elementy konstrukcyjne 
ścian przystanku. Wezwani funk-
cjonariusze zauważyli grupę osób, 
którzy na widok radiowozu rzuci-
li się do ucieczki. Policjanci za-
trzymali po pościgu dwóch mło-
dych mężczyzn. Okazali się nimi 
mieszkańcy gm. Ludwin w wieku 
17 i 18 lat. Mężczyźni zostali 
przewiezieni do policyjnej celi. 
Funkcjonariusze sprawdzili stan 
ich trzeźwości. 17 latek miał 0,7 
promila alkoholu w organizmie, 
z kolei jego o rok starszy kompan 
blisko 1,5 promila. Wartość strat 
oszacowano na 1000 zł.
Jeździli po alkoholu
Blisko promil alkoholu miał 
44–letni kierowca Opla Cor-

sa mieszkaniec gm. Włodawa.  
11 kwietnia mężczyzna w miejsco-
wości Nadrybie Dwór zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i uderzył w 
bok nadjeżdżającej Skody Octavii. 
Kolejny nietrzeźwy kierowca 
został wykryty przez policjan-
tów z łęczyńskiej drogówki w 
miejscowości Puchaczów. Skon-
trolowany po godz. 18. 44- letni 
mieszkaniec gm. Ludwin miał 
w organizmie blisko 2 promile 
alkoholu. W takim stanie wsiadł 
za kierownicę Opla Vectry.
Pożar piwnicy na Górniczej
10 kwietnia przed godziną 19, 
wybuchł pożar w bloku przy ul. 
Górniczej 8 w Łęcznej. Interwe-
niowało kilka zastępów straży 
pożarnej oraz zespół ratownictwa 
medycznego. Z budynku wydo-
bywały się kłęby dymu. Działania 
straży pożarnej trwały do trzech 
godzin. Pracownicy spółdzielni 
mieszkaniowej na czas akcji gaśni-
czej odłączyli zasilanie elektrycz-
ne oraz dopływ gazu. Z budynku 
wielorodzinnego ewakuowano 18 
osób. W wyniku pożaru spłonęła 
piwnica oraz instalacja elektrycz-
na.  Strażacy po ugaszeniu ognia 
przewietrzyli zadymione po-
mieszczenia. Wstępnie ustalono, 
że przyczyną pożaru mogło być 
zwarcie instalacji elektrycznej.

Dzień zakończył w celi
Ponad 2 promile alkoholu w organi-
zmie miał 26–letni mieszkaniec gm. 
Spiczyn, kierujący renault. Mężczy-
zna został zatrzymany 9 kwietnia 
do kontroli drogowej w miejsco-
wości Dąbrowa gm. Ludwin. Trzy 
godziny później znowu wpadł w 
ręce policjantów. Przyjechał au-
tem na posesję i awanturował się  
z mieszkańcami, oskarżając ich, że 
to oni zgłosili fakt kierowania autem 
w stanie nietrzeźwości. Następnie 
próbował wtargnąć do domu i pomi-
mo wielokrotnych próśb nie chciał 
opuścić posesji. 26-latek został za-
trzymany. Oznajmił mundurowym, 
że sam przyjechał autem. Badanie 

trzeźwości wykazało blisko 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. Tym 
razem wyladował w policyjnej celi. 
Upór nie popłaca.
Kompletnie pijany rowerzysta
Dwóch 18–latków widząc pija-
nego rowerzystę uniemożliwiło 
mu dalszą jazdę i powiadomiło 
policjantów. 23–letni mieszkaniec 
gm. Cyców kierujący jednośladem 
miał blisko 3,2 promile alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna miał 
ogromne problemy z zachowa-
niem toru jazdy i przewracał się na 
jezdnię. W takim stanie podróżo-
wał droga krajową nr 82 w miej-
scowości Cyców. 

opr. R. Nowosadzki
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LW Bogdanka S.A. opu-
blikowała wstępne skonsoli-
dowane wyniki finansowe za 
I kwartał 2019 roku. Śmiało 
można powiedzieć - jest do-
brze.

Skonsolidowane przy-
chody wyniosły w tym okre-

sie 540,8 mln zł, EBITDA 
206,5 mln zł, zysk operacyj-
ny 111,6 mln zł, a zysk netto 
87,6 mln zł.  

W I kwartale 2019 
roku produkcja węgla han-
dlowego w Bogdance wy-
niosła ponad 2,5 mln ton,  
co oznacza wzrost o ok. 
21% rok do roku. Sprze-
daż węgla ukształtowała 
się natomiast na poziomie 

prawie 2,4 mln ton, czy-
li była o ok. 20% wyższa 
niż rok wcześniej. Śred-
ni uzysk wyniósł prawie 
65%, wobec 56,7% przed 
rokiem. 

- Rok 2019 Bogdanka 
rozpoczęła dobrze przygo-

towana, co potwierdzają 
nasze wstępne wyniki za I 
kwartał. Zarówno parame-
try operacyjne jak i finan-
sowe w tym okresie były 
znacząco lepsze niż przed 
rokiem. Warto podkreślić 
wzrost uzysku, nad którego 
poprawą intensywnie pra-
cowaliśmy i nadal pracuje-
my. W wynikach pierwszego 
kwartału widoczny jest też 

Dobre wyniki finansowe i operacyjne

Wydobycie węgla ka-
miennego - handlowego 
w 2018 z dwóch ostatnich 
czynnych niemieckich ko-
palń, tj.: Prosper-Haniel  
i Ibbenbüren, wyniosło  
3, 584 mln t i było o 29,6% 
niższe, aniżeli uzyskane w 
2017 roku. 

Oficjalnie, w dniu 21 
grudnia 2018r. zamknięto 
już ostatnią w Niemczech 
kopalnię węgla kamiennego 
Prosper – Haniel. Wydobyty 
węgiel kamienny (energe-
tyczny i antracytowy) został 
prawie całkowicie skon-
sumowany przez krajową 
energetykę i przemysł meta-
lurgiczny, zaś tylko margi-
nalną ilość  wyeksportowa-
no na rynek Unii. 

Gwoli przypomnienia 
jeszcze w 1968 roku zatrud-
nionych w niemieckim gór-
nictwie węgla kamiennego 
było 264 000 osoby, a liczba 
kopalń wynosiła 72. Należy 
podkreślić, że węgiel ka-
mienny odgrywa istotną rolę 
w niemieckiej energetyce  
i przemyśle metalurgicz-
nym, a także w przemyśle 
chemicznym, świadczy  
o tym szczególnie jego zu-
życie w produkcji energii 
elektrycznej. Udział energii 
elektrycznej wytwarzanej 

przy wykorzystaniu węgla 
kamiennego i brunatnego 
w 2018 roku wyniósł około 
36%. Udział węgla kamien-
nego w produkcji energii 
elektrycznej w Niemczech 
w 2018 roku, wyniósł około 
13%.

Aby więc zaspokoić 
potrzeby chłonnego rynku 
niemieckiego na węgiel ka-
mienny, konieczny jest w 
dalszym ciągu dość wysoki 
jego import. 

Import węgla ener-
getycznego i koksowego  
w 2018r. wyniósł 41 mln t  
i był niższy o około 4,5% (1,9 
mln t) w porównaniu do ana-
logicznego okresu roku ubie-
głego. Import węgla energe-
tycznego zmniejszył się o 
5,4% (około 2,2 mln t), do 
około 37,9 mln t. Natomiast 
import węgla koksowego 
wyniósł około 3 mln t, i był 
wyższy o 0,2 mln t (8,1%)  
w porównaniu do 2017 roku.  
Dodatkowo w 2018r. spro-
wadzono z zagranicy około 
108 000 t brykietów. Import 
węgla jest szeroko zróżnico-
wany pod względem rodzaju 
i jakości w zależności od kra-
ju pochodzenia. Natomiast 
głównymi jego dostawcami 
są Rosja, USA, Kolumbia, 
Australia, RPA i Kanada. 

Lwia część importowane-
go węgla kamiennego, tj. 
40% pochodziła w 2018r.  
z Rosji. Warto dodać, że Au-
stralia dostarcza do Niemiec 
niemal wyłącznie węgiel 
koksujący.

Z uwagi na naciski eko-
logów, a także programu 
rządowego odnośnie odstą-
pienia do 2038 roku, od wę-
gla, poszukuje się, czy też 
reaktywuje w Niemczech 
inne sposoby jego wyko-
rzystania. Powraca się do 
wykorzystania węgla, jako 
m.in. surowca chemiczne-
go, czy też paliwa. 

Ponadto aktualnie 
badania i eksperymenty  
w niemieckich instytutach 
koncentrują się na poszu-
kiwaniu innowacyjnych 
technologii magazyno-
wania energii, uzyskanej  
w nadmiarze z odnawial-
nych źródeł energii. Myśli 
się o zagospodarowaniu 
hałd górniczych, pod kątem 
siłowni wiatrowych i sło-
necznych, a także dla celów 
rekreacyjno-sportowych.

Źródło: Statistik der 
Kohlenwirtschaft e.V.; Ve-
rein der Kohlenimporteure; 
kwiecień 2019

Bronisław Jaworski 

W trakcie spalania wę-
gla ulatnia się szkodliwy dla 
klimatu m.in. dwutlenek 
węgla. Obecnie dokonywa-
ne są różne próby zaradze-
niu temu problemowi. 

Ostatnio pojawiła się 
w mediach informacja, że 
australijscy, brytyjscy, nie-
mieccy (Mercator Research 
Institute on Global Com-
mons and Climate Chan-
ge) i norwescy naukowcy 
pracują nad innowacyjną 
pilotażową instalacją prze-
twarzania wychwyconego 
(za pomocą specjalnych 
filtrów) dwutlenku węgla 
(CO2) ze spalania węgla, 
ponownie w stałą konsy-
stencję węgla („Direct Air 
Capture“). 

Australijscy naukow-
cy, z Uniwersytetu RMIT 
(Royal Melbourne Institute 
of Technology Melnourne), 
skonstruowali instalację 
pilotażowo-doświadczal-
ną i zaaplikowali innowa-
cyjną technologię prze-
kształcenia wychwyconego  
z atmosfery dwutlenku wę-
gla z powrotem w węgiel. 
Uważa się, że do 2050 
roku technologia ta będzie 
stosowana już powszech-
nie na skalę przemysłową. 
Dzięki temu wychwycone 

i przetworzone będą mi-
liardy ton szkodliwego dla 
klimatu dwutlenku węgla. 
Ponadto dekarbonizacja 
nabierze innego znaczenia, 
a także pozwoli na dalszą 
pracę elektrowniom spala-
jącym organiczne/kopalne 
nośniki energii.

W pilotażowej insta-
lacji wykorzystano w tym 
procesie katalizator stwo-
rzony na bazie ciekłego 
metalu (stop galu, cyny  
i ceru), który dzięki wyso-
kiemu współczynnikowi 
przewodzenia energii elek-
trycznej pozwala rozłożyć 
dwutlenek węgla w węgiel 
i tlen. W wyniku tego pro-
cesu, nawet w pokojowej 
temperaturze można wy-
chwycony z atmosfery CO2 
przetworzyć w stałą masę 
węglową. Inne testowane 
technologie wymagają wy-
sokiej temperatury, co spra-
wia, ze ich zastosowanie 
ogranicza się do warunków 
laboratoryjnych. Trwają też 
intensywne prace nad moż-
liwością (warunkami) ma-
gazynowania otrzymanego 
węgla i ponownego jego 
wykorzystywania.

Warto nadmienić, że 
obecnie eksperymentalne 
technologie pozwalają je-

dynie na przetworzenie wy-
chwyconego CO2 w postać 
ciekłą i magazynowanie 
(składanie) go pod ziemią, co 
jest technicznie skompliko-
wane i groźne dla środowiska 
naturalnego. Technologie te 
nie osiągnęły wysokiej wy-
dajności i nie są stosowane 
na skalę przemysłową oraz 
budzą sprzeciw mieszkań-
ców, gdzie składowany jest 
skroplony CO2. 

Nowa instalacja znaj-
duje się w fazie prób. Aby 
można było stosować ją na 
skalę przemysłową, koniecz-
ne są dalsze badania. Jednak-
że jest zapowiedzią tego jak  
w przyszłości będziemy mo-
gli uporać się ze szkodliwym 
dla klimatu CO2.

Należy podkreślić, że 
może się okazać, iż znacznie 
tańszym, prostszym i o wiele 
wygodniejszym i aprobowa-
nym przez ludzi sposobem, 
aniżeli ww. technologia, by-
łoby masowe sadzenie drzew 
i innych roślin, zdolnych do 
magazynowania węgla w ab-
solutnie bezobsługowy spo-
sób. 

Źródło: 
Der Spiegel; Energy & 

Environmental Science, ma-
rzec 2019r.

Bronisław Jaworski

Irlandzka kompania 
lotnicza Rynair znalazła 
się w 2018 roku – nie bę-
dąc elektrownią węglową -  
w pierwszej dziesiątce 
największych w Europie 
emitentów CO2. Zajęła 
miejsce dziesiąte.

Kolejnym towarzy-
stwem lotniczym na tej re-

kordowej liście, lecz dopie-
ro na pozycji 31 znalazło 
się towarzystwo lotnicze 
EasyJet. Eksperci ocenia-
ją, że w okresie od 2013 do 
2018 roku wraz z rozwojem 
Rynaira, wzrosła o ponad 
40% emisja CO2 generowa-
na przez tabor lotniczy tego 
przewoźnika. Uważają, że, 
aby temu zapobiec Ranair 
powinien m.in. podwyższyć 
ceny biletów lotniczych. 

Na liście opublikowa-
nej przez T & T (Transport 
& Environment) w oparciu 

o dane Komisji Unii Eu-
ropejskiej, największych 
trucicieli środowiska  
i klimatu, w pierwszej 
dziesiątce i to na pierw-
szym miejscu jest elek-
trownia węgla brunatne-
go Bełchatów (emisja CO2 
wyniosła 38, 35 mln t), i aż 
7 elektrowni węglowych  

z Niemiec oraz jedna elek-
trownia z Bułgarii. 

Wśród niemieckich elek-
trowni największą emisję 
CO2 w 2018 roku osiągnęły 
elektrownie węgla brunatne-
go: Neurath (32,16 mln t),  
Niederaussen (25, 92 mln t)  
i Janschwalde (22, 81 mln t).

Porównując emisję CO2 
w 2018 roku do 2017 roku 
wynika, że największy wzrost 
emisji odnotowały niemiec-
kie elektrownie węgla bru-
natnego Schwarze Pumpe 
(+9%), następnie Neurath 

(+8%) i Lipprendorf, a elek-
trownia Bełchatów (+2%). 
Natomiast emisja CO2 Ry-
anaira w 2018 r. wyniosła 
9, 88 mln t i wzrosła w po-
równaniu do 2017r., o 7%. 
Warto nadmienić, że Ryanair 
przewozi rocznie około 130 
mln pasażerów.  W przypad-
ku uintensywnienia ruchu 
lotniczego przez Ryanaira, 
spodziewać się można jesz-
cze wyższej emisji CO2.

Według upublicznio-
nych przez T & T (Transport 
& Environment) danych 
wynika, że emisja CO2, 
europejskich towarzystw 
lotniczych, wzrosła w 2018 
roku w porównaniu do 
2017r., o około 4, 9%, pod-
czas gdy inne gałęzie gospo-
darki, uczestniczące w han-
dlu emisjami, zmniejszyły 
ją o około 3,9%. Ponadto  
w okresie 2013 – 2018 emi-
sja w wyniku ruchu lot-
niczego wzrosła o 26,3%. 
Przewiduje się, że do 2050 
roku emisja CO2 w ruchu 
lotniczym może wzrosnąć 
nawet trzykrotnie. War-
to dodać, że żaden sektor 
transportowy nie odnotował 
tak wysokiego wzrostu emi-
sji CO2, jak ruch lotniczy.
Źródło: Die Welt; April 2019      

Bronisław Jaworski

efekt wzrostu naszych cen 
kontraktowych. Naszym te-
gorocznym priorytetem, 
poza zwiększeniem produk-
cji do 9,4 mln ton, będzie 
ciągła praca nad kosztami 
oraz doskonałością opera-
cyjną, a także przygotowa-

nie do udostęp-
nienia złoża 
Ostrów. Biorąc 
pod uwagę wy-
niki uzyskane 
po pierwszych 
trzech miesią-
cach 2019 roku, 
p o z y t y w n i e 
oceniamy per-
spektywy kolej-
nych kwartałów 
- powiedział 
Artur Wasil, 
Prezes Zarządu 
LW Bogdanka 
S.A.

Ostateczne 
wyniki zosta-

ną szczegółowo przedsta-
wione w sprawozdaniu 
finansowym LW Bogdan-
ka S.A. oraz skonsoli-
dowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy Kapi-
tałowej LW Bogdanka za 
I kwartał 2019 r. , którego 
publikacja planowana jest 
na 23 maja 2019 roku. 

red

Niemcy zdane na import węgla kamiennego

Zamienić CO2 ponownie w węgiel

Towarzystwo lotnicze Rynair należy obok 
elektrowni do największych emitentów CO2
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ogłoszenia drobne

Nowe fundamenty  
i stropy przy spichlerzu to wi-
doczny efekt prowadzonych 
prac w zabudowaniach Parku 
Podzamcze. 

Przebudowę rozpoczęto od 
rozebrania zniszczonej przy-

budówki. Następnie wykonano 
podbicia fundamentów i wy-
budowano ściany piwnicy pod 
głównym budynkiem. Wykona-
no poziomy kanalizacyjne i pod-
łoża betonowe w piwnicy.

Odbudowa nowej części 
zaczęła się od wykonania ław 

km (2 pętle po 2,5 km) można 
pokonać w czasie jednej godziny 
więc każdy, nawet początkujący 
biegacz poradzi sobie bez trudu.

Start i meta przy siedzi-
bie OSP w Łęcznej o godzinie 
14.00. W biegu może wziąć 

Pobiegną ulicami Łęcznej
udział osoba, która najpóźniej 
w dniu rozgrywania imprezy 
ukończyła 14 lat.

Zapisy prowadzone są po-
przez stron Fundacji Rozwo-
ju Sportu w Lublinie: https://
frslublin.pl/

BB

dok. ze str. 1

Sprzedam działkę budowlaną  
o pow. 23a w Albertowie. 110 
tys. Tel. 660 532 184
Sprzedam mieszkanie M4 63m2 
Górnicza 7 Tel. 691 275 119
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
(65a) we wsi Brzeziny przy drodze 
Łęczna-Cyców. Wszystkie media, 
domek letniskowy dwa garaże. 
Bardzo dobry dojazd z dwóch stron 
drogą asfaltową. Możliwość podziału 
działki na pół. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 887 674 262
Sprzedam działki budowlane o 
pow. 20a w Zofiówce przy trasie 
Lublin-Łęczna. Cena: 5tys. za 
ar. Tel. 512 331 130
WGN Biuro Nieruchomości  
w Łęcznej. Skutecznie sprzedajemy. 
Zadzwoń! tel. 513 686 864

OKAZJA! Dom w Garbatówce, 77 
m2, działka 30 ar, rok budowy 2013. 
Cena 345 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Atrakcyjny dom letniskowy całoro-
czny nad j. Zagłębocze, pow. 103m2, 
działka 7 ar. Zamłyniec. Cena 239 tys.zł.  
Tel. 513 686 864
Dom na Rynku II w Łęcznej, pow. 
ok. 70 m2, garaż, działka 1,62 ar. 
Cena 245 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Atrakcyjna działka budowlana, 
18 ar, pod Łęczną, Podzamcze-
Kolonia, przy drodze asfaltowej, 
przygotowana pod budowę. Cena 
105 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Działka rolna, 2,37 ha, Ciechan-
ki Łęczyńskie, przy drodze as-
faltowej. Cena 190 tys. zł. Tel. 
513 686 864.
Działka rolno-budowlana, Ros-
sosz, 1,18 ha, przy drodze asfaltowej. 
Na działce prąd, pozostałe media na 
sąsiednich działkach – do podciągnięcia. 
Cena 155 tys. zł. Tel. 513 686 864.
Działka rolna, 75 ar, Ciechanki 
Łęczyńskie, Cena 40 tys. zł.  Tel. 
513 686 864.
Działka rolno-budowlana, 0,46 
ha, Wolka Łańcuchowska. Cena 
89 tys. zł.  Tel. 513 686 864.
Kupię działkę budowlaną lub 
dom do remontu w Łęcznej, T: 
605 231 439

Spichlerz po nowemu
fundamentowych i ścian piw-
nic. Powstały stropy nad piw-
nicą oraz parterem w budynku 
głównym i przybudówce.

Teraz budowane są ele-
menty konstrukcyjne koniecz-
ne do wykonania stropu nad 

I piętrem. Równolegle trwa 
izolowanie ścian piwnicznych 
w części głównej. Do połowy 
roku zaplanowano zakończenie 
wszystkich elementów kon-
strukcyjnych i rozpoczęcie ro-
bót wykończeniowych.

GK

6 kwietnia w siedzibie 
Fotoklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie An-
drzejowi Mikulskiemu został 
oficjalnie wręczony Między-
narodowy Tytuł Artysty Fo-
tografa AFIAP przyznawany 
przez Międzynarodową Fe-
derację Sztuki Fotograficz-

nej FIAP z siedzibą w Luk-
semburgu.

Jest to pierwszy taki tytuł 
w historii regionu. Po drodze 
do tytułu A. Mikulski zdobył 
między innymi 9 złotych me-
dali, 3 srebrne i 5 brązowych 
na różnych międzynarodo-
wych konkursach fotograficz-
nych.

Andrzej Mikulski związa-
ny z lubelskim środowiskiem 
fotograficznym, mieszka i 
tworzy w Łęcznej. Fotografuje 
od początku lat 90. XX wieku. 
Para się głównie fotografią por-
tretową, reportażową i społecz-
ną. Jest autorem i współautorem 
wielu wystaw fotograficznych 
– indywidualnych, zbiorowych, 
pokonkursowych – w Polsce i 
za granicą. Od 2015 aktywnie 
uczestniczy w Międzynarodo-

wych Salonach Fotograficz-
nych FIAP, zdobywając wiele 
akceptacji, medali, nagród, 
wyróżnień, dyplomów, listów 
gratulacyjnych. 

W 2018 został przyjęty w 
poczet członków rzeczywistych 
Fotoklubu Rzeczypospolitej Pol-
skiej Stowarzyszenia Twórców  

i otrzymał dyplom potwier-
dzający kwalifikacje do wy-
konywania zawodu artysty 
fotografa, fotografika. W 2018 
roku został też uhonorowany 
Medalem „Za Zasługi dla Foto-
grafii Polskiej” - odznaczeniem 
przyznawanym przez Kapitułę 
Fotoklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej Stowarzyszenia Twór-

ców  w 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Warto również przypomnieć, 
że Andrzej Mikulski znalazł 
się w finale plebiscytu „Czło-
wiek roku 2018” województwa 
lubelskiego, organizowanego 
przez gazetę Kurier lubelski. W 
„cywilu” pracuje jako górnik w 
jednej ze słowackich kopalń.

Publikujemy dwa z jego 
nagrodzonych zdjęć.

R. Nowosadzki

Największy fotografik w Łęcznej

Już 7 maja rozpocznie się 
pilotażowy program bezpłat-
nych ćwiczeń w plenerze. 

Urząd przewiduje 3-4 za-
jęcia w tygodniu z przezna-
czeniem dla osób dorosłych,  

Wspólne ćwiczenia w Łęcznej
a także rodziców z dziećmi. Za-
jęcia prowadzone będą przez in-
struktorów w różnych punktach 
Łęcznej i zostaną dostosowane 
do poziomu zainteresowanych.

- W odpowiedzi na prośby 
mieszkańców ruszamy z 
zajęciami na powietrzu, 
jeśli będą się one cieszy-
ły zainteresowaniem, ich 
zakres zostanie poszerzo-
ny - zapewnia burmistrz 
Leszek Włodarski.

Pierwszy trening 
odbędzie się we wtorek 
7 maja w okolicach am-
fiteatru w Łęcznej.

BB

Wszystkie szkoły podsta-
wowe i przedszkola z gminy 
Łęczna przystąpiły do nauczy-
cielskiego strajku. Podobnie 
było w gminach Ludwin i Mile-
jów. Podział wystąpił w gminie 
Cyców, a w gm. Spiczyn straj-
ku nie było. 

Wcześniej obyło się re-
ferendum strajkowe. Za straj-
kiem opowiedziało się w nim 27 
placówek powiatu łęczyńskiego:  
w Łęcznej - SP nr 4, SP nr 2, Przy-
jazna Szkoła w Zofiówce, ZS im. 
K. K. Jagiellończyka, ZSG, ORW 
oraz Przedszkole nr 1, Przedszkole 
nr 2, Przedszkole nr 3, Przedszkole 
nr 4; w Milejowie - ZS nr 1, ZS nr 
2 im. S. Bolivara, SP w Jaszczowie; 
w Ludwinie - ZS, SP w Dratowie, 
SP w Piasecznie, SP w Zezulinie, 
Zespół nr 1; w Puchaczowie - 
Przedszkole i ZS, Zespół szkolno-
przedszkolny w Ostrówku, Zespół 
szkolno-przedszkolny w Nadrybiu; 
w Cycowie - Zespół Szkół, SP Gar-
batówka, SP Głębokie, MOW w 

Podgłębokiem (z tym, że w MOW 
nauczyciele, ze względu na specyfi-
kę placówki, strajkować nie mieli). 

Przeciwko byli nauczyciele 
ze szkół w Łańcuchowie, Białce, 
Malinówce i Stawku. Przystąpie-
nia do strajku nie deklarowały 
ponadto placówki w gminie Spi-
czyn, gdzie nie ma oddziału ZNP 
i nauczyciele nie głosowali.

Strajk nauczycieli rozpoczął 
się w poniedziałek, 8 kwietnia 
2019 i był największym prote-
stem od 1993 roku. 25 kwietnia, 
prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Sławomir Broniarz 
ogłosił zawieszenie strajku od so-
boty 27 kwietnia. Ogłosił zawie-
szenie a nie koniec strajku. Dwa 
związki zawodowe nie podpisały 
porozumienia z rządem, dlatego 
Broniarz stwierdził: nie składamy 
broni. Zamykamy tylko pierwszą 
turę protestu. Jesienią znów sta-
niemy przed kancelarią premiera. 
Czeka nas powtórka we wrze-
śniu?                                   (nor)

Strajk nauczycieli zawieszony

PiS obiecał przywrócenie połączeń autobusowych do miejscowo-
ści, które dzisiaj są komunikacyjną białą plamą. Spółka Wamex, za-
rządca łęczyńskiego dworca, nie czekając na realizację tych obietnic, 
już dzisiaj zaprasza przewoźników na dworzec w Łęcznej.

- Rozumiem potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej 
Łęcznej dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego - mówi Wojciech 
Adamski, prezes zarządu spółki Wamex. Dlatego każdy przewoźnik 
zgłaszający gotowość uruchomienia nowych połączeń wewnątrz po-
wiatu z miejscowości, które dzisiaj nie są skomunikowane z Łęczną 
otrzymają od ręki zgodę na korzystanie z dworca w cenie 1 grosza za 
wjazd. Jest także oferta dla przewoźników z ościennych powiatów, 
którzy uruchomią nowe połączenia z Łęczną.                           GK

Nowe połączenia autobusowe z Łęczną?


