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Województwo lubelskie na-
leży do czterech województw  
w kraju, gdzie ciągle większość 
ludzi żyje na wsi. Nic więc dziw-
nego, że w połączeniu z małą licz-
bą miast – zwłaszcza większych, 

nasze województwo zajmuje do-
piero 14 miejsce w Polsce pod 
względem urbanizacji. Na jeden 
kilometr kw. przypada u nas 86 

osób. 

Ubywa mieszkańców
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Portrety pol-

skich regionów 2015”. Według niego Lubelszczyzna to region rol-

niczy, o małej gęstości zaludnienia, którego liczba ludności w ciągu 

trzech ostatnich badanych lat zmniejszyła się o jeden procent.

Związkowcy przypomnie-

li, że na przestrzeni wielu lat w 

„Bogdance” dużo się zmieniało. 

- Zawsze wybieraliśmy drogę dia-

logu i rozmowy. Nawet za trud-

nych czasów prezesa Stanisława 

Stachowicza kiedy z kopalni mu-

siało odejść kilkuset pracowni-

ków, aby firma przetrwała - mówi 

Marian Łupikasza, przewodniczą-

cy Związku Zawodowego „Ka-

dra”. Od 1993 roku nie było tak 

złej sytuacji, braku dialogu jak 

teraz. Dlatego ze względu na brak 

owocnych rozmów z zarządem 

zorganizowaliśmy dużą masówkę. 

Może teraz ktoś wysłucha naszych 

argumentów.

Górnicy przedstawili cztery 

postulaty od których spełnienia 

uzależnili dalsze działania. Od-

czytywanie każdego z nich zbierało 

gromkie brawa, a chwilę później 

w stronę prezesa i zarządu spółki 

leciały hasła „złodzieje”, a w górę 

szły flagi związkowe i transparenty 

z napisami: „Pracownik to aktywo, 

a nie koszt”, „Precz z polityką zwal-

niania ludzi”, „Załoga najwięk-

szą wartością Bogdanki”, „Rada 

nadzorcza – laików górnictwa”, 

Protest górników Bogdanki
Działające w kopalni LW Bogdanka S.A. cztery związki zawo-

dowe wyprowadziły górników pod siedzibę zarządu spółki. Jak wy-

jaśniali związkowcy była to odpowiedź na obecną sytuację w firmie. 

Na apel związkowców odpowiedziało około tysiąca górników, którzy  

z transparentami, syrenami, petardami i głośnymi okrzykami poja-

wili się pod biurowcem spółki.

Koncern Engie (dawny 

GDF Suez) ogłosił 14 lipca, że 

nie będzie budował elektrowni w 

Starej Wsi koło Łęcznej. Wygrali 

ekolodzy, przegrał region i gmi-

na Łęczna, stracili mieszkańcy. 

Elektrownia o mocy 500 MW, 

warta 3,5 mld zł, miała wytwarzać 

energię od 2020 roku. Decyzja 

oznacza stratę kilkuset nowych, 

stabilnych i dobrze płatnych miejsc 

pracy na pozbawionej przemysłu i 

ubogiej Lubelszczyźnie, dodat-

kowo to koniec marzeń o tańszej 

energii elektrycznej dla setek ty-

sięcy odbiorców w naszym woje-

wództwie – regionie w którym nie 

ma żadnej większej elektrowni! 

Gmina Łęczna nie będzie też miała 

sporych wpływów z podatków, a 

kopalnia Bogdanka straciła dużego 

naturalnego odbiorcę jej węgla. 

Zwycięstwo ekologów poza 

prestiżowym realnie jest niewiel-

kie. Nowoczesna elektrownia wę-

glowa produkuje właściwie dwu-

tlenek węgla. Dopóki Chiny, In-

die, Rosja, Indonezja i USA będą 

wytwarzać go w nieograniczanych 

ilościach, walka z produkcją CO2 

w Europie przypomina zawraca-

nie Wisły kijem. Eurobiurokraci 

i tzw. ekolodzy jak widać walczą 

jednak skutecznie podcinając eu-

ropejską a zwłaszcza polską go-

spodarkę. Więcej w następnym 

wydaniu gazety. 

R. Nowosadzki

Elektrowni nie będzie

W trakcie lipcowych upałów 
mieszkańcy gminy Cyców i Pucha-
czów musieli oszczędzać wodę. Sieci 
wodociągowe miejscowych operato-
rów nie wytrzymywały zwiększone-
go zapotrzebowania na H2O.

Zwracam się do mieszkańców 
korzystających z sieci wodocią-

gowej o ograniczenie korzystania  
z poboru wody oraz wprowadzam 
zakaz używania wody z sieci wo-

dociągowej do podlewania ogród-

ków przydomowych, upraw rolnych  
i innych terenów zielonych – infor-
mował komunikat na stronie gminy 
Cyców. Ograniczenie jest spowo-

dowane koniecznością zapewnienia 
odpowiedniego ciśnienia w sieci 
wodociągowej dla celów bytowych 
i przeciwpożarowych oraz ma zapo-

biec przerwom w dostawie wody. 

Cenna woda, a prawo

dok. na str. 3

Zakończyła się duża inwesty-

cja drogowa w miejscowości Pod-

zamcze. Ponad trzykilometrowy 

odcinek drogi otrzymał nową as-

faltową nawierzchnię, a na tere-

nie po były PGR wyremontowano 

również obustronnie chodniki. 

Drogowcy rozpoczęli przygo-

towania do kolejnych prac. Ulica 

Różana, równoległa do ulicy Kra-

snystawskiej zmieni się z drogi 

gruntowej na ponad półkilometrowy 

odcinek o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej o szerokości 5,00 m,  

a wzdłuż niej powstanie chodnik  

i oświetlenie drogowe, które za-

pewni bezpieczeństwo pieszych. 

Prace wykonane zostaną do połowy 

listopada.

Roboty obejmą także ul. 

Boczną Szkolnej, gdzie oprócz 

remontu drogi powiększony zo-

stanie parking samochodowy,  

o czym już pisaliśmy. Prace odby-

wają się także na ulicy Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Tam obok 

chodnika powstaje ścieżka rowe-

Budowy w Łęcznej
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W skorupie kuli ziemskiej 

tkwią olbrzymie zasoby wę-

gla, których racjonalne wy-

korzystywanie może zapewnić 
ludzkości ciepło i energię elek-

tryczną, przez setki lat.
W perspektywie średnioter-

minowej rosnące zapotrzebowa-

nie na węgiel przez kraje roz-

wijające się i przyspieszonego 
rozwoju wpłynie, już z końcem 
tego roku na znaczną poprawę 
cenową węgla. Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna przewi-
duje, że Chiny przełamią deko-

niunkturę rynku węgla i zwięk-

szą już z końcem br. zapotrzebo-

wanie na węgiel, a tym samym 
ożywią światowy rynek węgla. 
Ponadto obserwuje się wzrost 
konsumpcji węgla w Indiach, 
co przekłada się na zwiększony 
jego eksport. I tak w I kwartale 
br. Indie zwiększyły o 55% im-

port węgla, w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubie-

głego – tendencja utrzymuje się 
dalej. Przewiduje się, że w tym 
roku import węgla przez Indie 
wzrośnie o 60 mln t i wyniesie 
sumarycznie około 150 mln t. 
Dotyczyć to będzie głównie wę-

gla energetycznego, gdyż około 
2/3 krajowego zapotrzebowania 
na energię elektryczną uzyskuje 
się z elektrowni węglowych. In-

die za Chinami i USA zaliczane 
są do największych wytwórców 
energii elektrycznej w świecie. 
Jednakże w światowym rankin-

gu zużycia energii elektrycznej 
na 1 mieszkańca, Indie plasują 
się daleko za krajami wysoko 
uprzemysłowionymi, i wieloma 

krajami przyśpieszonego roz-

woju. 
Obecnie pewien wzrost za-

potrzebowania na węgiel obser-
wuje się w Japonii – w wyniku 
załamania energetyki jądrowej 
– import węgla wzrósł o 7% w 
pierwszych 4 miesiącach br., 
w porównaniu do analogicz-

nego okresu roku ubiegłego. 
Natomiast w USA odchodzi od 
dotychczasowego wysokiego 
wykorzystywania węgla (inten-

sywne wydobycie gazu z łup-

ków), kosztem rozwoju energe-

tyki gazowej. Wydobyty węgiel 
eksportuje się z większym natę-

żeniem do krajów UE. 
W obecnej sytuacji – turbu-

lencje na rynku cen węgla – kra-

je, w których wydobywany jest 
węgiel kierują go w szczególno-

ści na zaspokojenie własnych po-

trzeb energetycznych.  Przykła-

dem tego są: Australia i Indone-

zja, których udział w światowym 
eksporcie wynosi około 57%. 
Indonezja do 2019r. powiększy 
o 35% własne zdolności wytwór-
cze elektrowni węglowych. W 
związku z tym obecne zapotrze-

bowanie na węgiel w granicach 
90 mln t, ulegnie podwojeniu. 
Rząd zamierza ograniczyć eks-

port węgla, oraz podnieść wydo-

bycie w krajowych kopalniach, 
które w ujęciu rocznym powin-

no wynieść około 375 mln t. W 
pierwszych 5 miesiącach br. wy-

dobyto około 166 mln t węgla.
 Natomiast Australia, drugi 

na liście światowej eksporter 
węgla nastawia się na zwiększe-

nie eksportu, oraz podwyższenie 

jego rentowności przez wdroże-

nie oszczędnościowej polityki 
(w kierunku obniżania kosztów 
wydobycia) w kopalniach wę-

gla. Niskie koszty transportu 
morskiego jeszcze bardziej 
uatrakcyjniają eksport australij-
skiego węgla. 

Przewiduje się, że m.in. 
zwiększony import węgla przez 
Indie, ograniczenie eksportu 
węgla przez Indonezję oraz wy-

dobycia przez Chiny wpłynie 
wkrótce na ożywienie na świa-

towym rynku węgla. 
Pomimo dużego wyko-

rzystania węgla kamiennego 
w krajach UE (2014r.: import 
ponad 220 mln t, wydobycie w 
krajach członkowskich 105 mln 
t), obecnie traktowany jest on 
po macoszemu! Nie musimy o 
tym dyskutować. Spójrzmy jed-

nak na konkretne dane odnośnie 
zużycia węgla i jego wydobycia 
(podaż i popyt), wtedy wyłania 
się rzeczywisty obraz znacze-

nia węgla na rynku unijnym. 
Na przykład w 2000r. zużyto w 
Niemczech 70 mln t węgla ka-

miennego, a wydobyto tylko 30 
mln t. Wystąpił 40 mln t deficyt 
węgla, który musiał być pokryty 
węglem z importu.  W tym roku 
Niemcy zużyją około 60 mln t 
węgla kamiennego, a wydobę-

dą około 7 mln t! Pomimo, że 
zużycie lekko zmniejszy się, to 
i tak deficyt węgla kamiennego 
osiągnie wielkość około 50 mln 
t. W 2020 roku w Niemczech 
nie będzie już prawdopodobnie 
górnictwa węgla kamiennego, 
a zużycie węgla kamiennego 

utrzymywać się będzie w grani-
cach 55 mln t! 

W pozostałych krajach euro-

pejskich jest podobnie. Na przy-

kład w 2014r. Włochy zaimpor-
towały 20 mln t węgla kamien-

nego, Francja 14 mln t, Hiszpania 
15 mln t i Turcja 30 mln t. Tak, 
więc deficyt musi zostać pokryty 
węglem z importu, a Polska jest 
największym producentem węgla 
kamiennego w Europie. Niemcy 
mają, więc wybór, węgiel impor-
tować z USA, Kolumbii, czy też 
Rosji lub od głównego partnera 
handlowego, czyli bezpośred-

niego sąsiada Polski, która jest 
bezpośrednio wprzęgnięta w nie-

miecką sieć kolejową! Tak, więc 
scenariusz podaży i zapotrzebo-

wania przemawia ewidentnie na 
korzyść węgla. W wyniku obec-

nie niskich cen węgla kamien-

nego gros nierentownych kopalń 
zostanie wypartych z rynku wę-

gla, czy też dojdzie do upadłości. 
Doprowadzi to do zmniejszenia 
podaży węgla kamiennego, a po-

pyt przecież pozostanie! Warto 
zwrócić uwagę i wykorzystać 
główne zasady jednolitego rynku 
wewnętrznego UE, i uplasować w 
większym zakresie udział naszego 
węgla na tymże rynku. Interesem 
UE musi być troska o górnictwo 
węgla krajów partnerskich, a nie 
zamorskich. Natomiast w kon-

tekście polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego, którego podsta-

wą jest węgiel, krajowe zasoby i 
kopalnie węgla powinny być oto-

czone wielką troską i odpowie-

dzialnością państwa.  
Źródło: Rohstoffe kom-

pakt - Commerzbank AG; lipiec 
2015r.

Opracował: B. Jaworski  

Światowy rynek węgla – dziś i jutro

Po długoletniej budowie od 
2007r. i ciągłej blokadzie przez 
niemieckie organizacje ekolo-

giczne, a także testach prób-

nych oficjalnie uruchomiono w 
II kwartale 2015r. i przyłączono 
do sieci energetycznej, pierwszy 
blok energetyczny „B” elektrow-

ni „Moorburg”, zasilanej węglem 
kamiennym. Drugi blok „A” uru-

chomiony zostanie z końcem III 
kwartału br. 

Elektrownia wyposażona jest 
w dwa bloki energetyczne, każdy o 
mocy 827 MW. Uruchomiony blok 
„B” – pracuje już około 100 dni 
-  jest w stanie wytworzyć ok. 5, 
5 mld kWh/rok energii elektrycz-

nej, i zaspokoić zapotrzebowanie 
w energię aglomeracji Hamburga 
(1, 8 mln gospodarstw domowych, 
przy średniorocznym zużyciu ener-
gii 3 000 kWh). 

Jest to nowoczesny elastycz-

ny blok, który w istotny sposób 
przyczyni się do poprawy bezpie-

czeństwa dostaw energii w pół-
nocnych Niemczech. Obciążenie 
bloku może zostać zwiększone 
lub zmniejszone w ciągu 15 mi-
nut, o ok. 250-300 MW. To od-

powiada mocy ponad 100 turbin 
wiatrowych.

Dla wytworzenia energii 
elektrycznej, zużycie węgla ka-

miennego wynosi od  420 do 
480 t/h, zaś przy całorocznym 
obciążeniu wytwarzania energii 
elektrycznej, zapotrzebowanie na 
węgiel kamienny szacowane jest 
na około 3, 8 do 4, 2 mln t/rok. 

Zaopatrzenie w węgiel pochodzi 
głównie z USA, Rosji i RPA – ty-

godniowo około 60 000 t. Spraw-

ność elektrowni „Moorburg” 
oscyluje w granicach 46% - śred-

nia sprawność elektrowni węglo-

wych, pracujących w Niemczech 
wynosi około 38%. Jest ona bar-
dziej sprawna i efektywna, zaś z 
1 t węgla kamiennego, wytwarza 
około 30% więcej energii elek-

trycznej.
Niemieccy ekolodzy twier-

dzą, że rocznie elektrownia „Mo-

orburg” – przy pełnym obciąże-

niu obu bloków energetycznych 
– emitować będzie do atmosfery 
około 8, 5 mln t CO2. Jednakże – 
według koncernu Vattenfall - jest 
to o 2, 3 mln t mniej niż emitują 
obecnie elektrownie starszej ge-

neracji.
Jeśli w 2021r. odłączona z 

użytkowania, zostanie elektrow-

nia jądrowa Brokdorf, to elek-

trownia węglowa „Moorburg” o 
sumarycznej mocy 1 654 MW i 
produkcji energii elektrycznej 
około 11 mld kWh/rok, będzie 
jedyną tej miary elektrownią na 
północy Niemiec.

Inwestycja ta kosztowała 
szwedzki koncern energetyczny 
Vattenfall aż 3 mld euro, gdyż 
w trakcie jej budowy starano się 
na bieżąco spełnić wysuwane za-

strzeżenia niemieckich organiza-

cji ekologicznych.
Źródło: Vattenfall GmbH; 

Nachrichten aus Hamburg;
Opracował: B. Jaworski

Uruchomiono nowoczesną i największą w Europie 
elektrownię węglową „Moorburg”

Niemcy nie rezygnują 
z węgla kamiennego
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Przegląd Cycowa

Z różnych powodów dzie-

ci pozostają w swoich domach 

na czas wakacji i to właśnie do 

nich skierowana jest oferta pół-

kolonii letnich. Półkolonie to 

doskonała alternatywa dla nudy, 

samotności i „nic nierobienia”. 

Głównym celem półkolonii 

jest rozwój artystyczny dzieci i 

młodzieży, pobudzenie ich kre-

atywności oraz pokazanie sze-

regu możliwości na aktywne i 
przyjemne spędzenie czasu poza 
nauką, szkołą.

Poniżej zamieszczamy 
krótką relację organizatorów 
„półkolonii letnich” w Gminie 
Cyców oraz fotorelacje z pozo-

stałych:
Świetlica wiejska w Barkach, 

Głębokiem, Janowicy, 
Małkowie, Stręczynie Nowym 

oraz w Świerszczowie

W miejscowościach Barki, 
Głębokie, Janowica, Małków, 
Stręczyn Nowy i Świerszczów 
w dniach od 6 do 17 lipca 2015r 
odbywały się zajęcia półkolo-

nijne adresowane do dzieci za-

mieszkujących i przebywających 
w tych miejscowościach. Plan 
zajęć był tak zorganizowany aby 
każde dziecko znalazło coś co 
go zainteresuje. Zaplanowano 

w y c i e c z k i 
piesze i ro-

werowe po 
okolicy, jak 
też zbieranie 
ziół, kwia-

tów polnych 
oraz szy-

szek, mchu, 
liści, zbóż. 
Zebrane do-

brodziejstwa 
wykorzysta-

ne zostały 

do wykonania leśnych ludków. 
Na warsztatach florystycznych 
wykonywane były stroiki z let-
nim akcentem. Przeprowadzane 
warsztaty kulinarne przynosi-
ły najwięcej frajdy i zabawy, 

najsmaczniejsze 
były wypieki wy-

konane własno-

ręcznie przez 
dzieci, zwłasz-

cza, że niektóre 
pierwszy raz mia-

ły mikser w ręku. 
Zajęcia plastyczne 
nigdy nie wychodzą  
z mody i sprawdza-

ją się w niepogodę. 
A kiedy słońce świeci to dzieciom 
szybko czas leci, zwłaszcza pod-

czas zabaw ruchowych na świe-

żym powietrzu. Część dzieci 
skorzystała z uprzejmości GDK 
z Cycowa i na zakończenie pół-
kolonii wyjechały na wycieczkę 
do Kozłówki. Na zakończenie 
uczestnicy ze świetlic otrzy-

mali swoje prace oraz drobne 
upominki oraz degustowali-
śmy grillowane kiełbaski. Choć 
półkolonie się zakończyły, to 
świetlice pozostają otwarte  
i zapraszają codziennie w go-

dzinach popołudniowych. Prze-

widywane są warsztaty i różne-

go rodzaju zajęcia.
Barbara Uzarek

Półkolonie letnie 
w gminie Cyców

Gminny Dom Kultury w Cycowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie, filia w Ludwinowie

Świetlica wiejska w Kopinie

Młodzi Rolnicy 
na start

W dniu 24.07.2015r., w ramach 

cyklu szkoleń, w Sali konferencyjnej 

Sta rostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się semina-

rium poświęcone pomocy finansowej objętej PROW  

na lata 2014–2020 na operacje typu „Premie dla młodych 

rolników” oraz inne działania ułatwiające inwestycje  

w środki trwałe, sprzyjające rozwojowi gospodarstw 

rolnych i działalności gospodarczej na wsi na cele którego 

przeznaczone zostanie ponad 13, 5 mld euro.

Pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej w osobach: Izabella Chabros 
- Kierownik BP, Małgorzata Bujak - Zastępca Kierownika BP 
oraz Artur Żukiewicz - Naczelnik Wydziału Działań Społecznych 
i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich zapoznali 
zgromadzonych na seminarium gości z zasadami przydziału 
wyżej wymienionych środków finansowych. 

Kierownik BP powitała wszystkich zaproszonych gości oraz 
omówiła cieszące się ogromnym zainteresowaniem działanie 
„Premie dla młodych rolników”. Nabór wniosków odbędzie 
się w Biurach Powiatowych w dniach 20 sierpnia do 02 wrze-

śnia 2015 roku. Pomoc finansową w wysokości 100  tysięcy zł 
wypłacaną w dwóch ratach 80% i 20%, może otrzymać osoba, 
która: rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego i ma nie 
więcej niż 40 lat; posiada kwalifikacje zawodowe lub uzupełni 
je w ciągu 36 m-cy od otrzymania pomocy, którego wielkość 
ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa 
niż 150 000 euro. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla 
województwa na podstawie kryteriów wyboru.

Następnie Zastępca Kierownika BP przedstawiła inne dzia-

łania PROW na lata 2014-2020 oraz ogólne zasady przyznawania 
pomocy finansowej na operacje takie jak m.in. Modernizacja 

gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja gospodarstw rolnych, 

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czy Przetwór-

stwo i marke#ng produktów rolnych. Z Modernizacji gospo-

darstw rolnych mogą skorzystać rolnicy, którzy chcą budować 
lub modernizować budynki inwentarskie, zakupić sprzęt czy 
maszyny rolnicze, założyć sad, kupić komputer czy poprawić 
infrastrukturę w swoim gospodarstwie. Dotację  mogą otrzy-

mać rolnicy specjalizujący się w produkcji prosiąt, zajmujący się 
produkcją mleka czy bydła mięsnego oraz inne gospodarstwa. 
Pomoc przysługuje maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowal-
nych. Ogromnym zainteresowaniem rolników ubezpieczonych 
w KRUS, posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 
nie większej niż 10 tysięcy euro cieszy się Restrukturyzacja go-

spodarstw rolnych mająca na celu poprawę konkurencyjności  
i zwiększenie rentowności gospodarstwa. Pomoc w tym działa-

niu to premia w wysokości 60 tysięcy zł. Duże zainteresowanie 
wzbudza też działanie Płatności dla rolników przekazujących 

małe gospodarstwa, w którym  rolnik po przekazaniu swojego 
gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa może 
otrzymać 120% swoich rocznych płatności jakie otrzymałby 
składając wniosek o płatności bezpośrednie aż do roku 2020. Dla 
rolników ubezpieczonych w KRUS, którzy chcieliby zrezygnować 
z działalności rolniczej ARiMR oferuje Premie na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej w wysokości 100 tysięcy zł. Rolnicy 
chcący rozpocząć działalność w zakresie przetwórstwa pro-

duktów rolnych będą mogli ubiegać się o pomoc w wysokości 
do 300 tysięcy zł i 50 % kosztów kwalifikowalnych z działania 
Przetwórstwo i marke#ng produktów rolnych.

W PROW 2014-2020 są również pieniądze dla mikro-

przedsiębiorców, na scalenia gruntów,  na przywracanie 

potencjału gospodarstw zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, na fukcjonowanie grup producenckich oraz 

doradztwo rolnicze. Wdrożony został  program rolno-środo-

wiskowo-klimatyczny i program zalesieniowy, ponadto, jak w 

poprzednim PROWie, zabezpieczone zostały środki na płatno-

ści dla gospodarstw położonych na terenach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW) i szereg innych działań. 
Oferta jest szeroka, skierowana do wielu podmiotów. 
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

W roku 2015 zmianie uległy warunki korzystania z kre-

dytów preferencyjnych, w spłacie których pomaga rolnikom 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od bieżą-

cego roku będzie można ubiegać się o dwa rodzaje kredytów 
preferencyjnych: - z dopłatą Agencji do oprocentowania, 
- z częściową spłatą kapitału na zakup gruntów rolnych przez 
młodych rolników.  Z pomocy finansowej w ramach kredytów 
preferencyjnych korzystać można w siedmiu bankach. Są one 
wymienione na stronie internetowej ARiMR.
Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych

W dniu 9 kwietnia 2015 r. przyjęta została przez Sejm RP 
zmiana ustawy o PIT, ustawy o działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw dotyczące sprzedaży bezpośredniej 
przetworzonych przez rolników produktów rolnych z ich 
własnych upraw. Znowelizowana ustawa daje rolnikom moż-

liwość sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych 
z własnych surowców we własnym gospodarstwie bez ko-

nieczności rejestracji działalności gospodarczej.  Rolnicy będą 
więc mogli sprzedawać własne produkty. W/w działalność 
musi jednak zostać zarejestrowana we właściwym urzędzie 
skarbowym, a sprzedający będzie musiał prowadzić księgę 
sprzedaży. Rolnicy odprowadzać będą podatek w wysokości 
2%, zachowując dotychczasowe prawo do ubezpieczenia w 
KRUS. Wartość sprzedaży bezpośredniej produktów prze-

tworzonych we własnym gospodarstwie rolnym z własnych 
surowców nie może być wyższa niż 150 tys. euro. Nowe 
regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. 

W trakcie seminarium padło wiele pytań ze strony 
zainteresowanych.

Więcej informacji odnośnie powyższych tematów znaleźć 
można na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Włamywacze którzy w ostatnich tygodniach 

okradli wiele mieszkań w Łęcznej nadal cieszą 

się wolnością. Już nie tylko kradną w biały dzień, 

włamują się też do mieszkań policjantów, którzy 

na razie nie są w stanie ich złapać.

Włamań nie należy łączyć jedynie z wakacyj-
nymi wyjazdami. Wiele z mieszkań okradziono 

pod bardzo krótką nieobecność właścicieli. Jedno 

zostało splądrowane i okradzione w godzinach 

porannych w czasie 1,5 godzinnej nieobecności 

domowników, którzy wyszli do sklepu. W innym 

mieszkaniu złodziejom wystarczyło 40 minut, kie-

dy właścicielka przebywała w szpitalu.

Podczas ostatniego skoku złodzieje okradli 

mieszkanie policjanta. Mundurowi za punkt hono-

ru postawili sobie cel jakim jest złapanie i ukaranie 

seryjnych włamywaczy. Na ulicach pojawiło się 

znacznie więcej pieszych patroli, co mieszkańców 

okradanego osiedla Bobrowniki bardzo cieszy.  

W urlopowym, wakacyjnym okresie funkcjonariuszy 

z Łęcznej wspomagają koledzy z innych komend, 

a także z wyspecjalizowanych policyjnych grup. 

Wszystko po to, aby włamania się nie powtarzały,  

a przestępcy zostali ukarani.                                  GK

Złodzieje okradli policjanta

Z podobnym komunikatem do mieszkańców wy-
szedł również wójt gminy Puchaczów. - W związku 
z występującą suszą Wójt Gminy Puchaczów wpro-

wadza na terenie Gminy Puchaczów zakaz używania 
wody wodociągowej do celów innych niż bytowe tj. 
np. do podlewania upraw. Zakaz obowiązuje do od-

wołania codziennie w godzinach 5:00 - 10:00 i 18:00 
- 23:00.                                                              GK

Od redakcji: Mamy wątpliwości czy wójt gminy 
ma prawo – z powodu przez niego stwierdzonej suszy 
– wydać taki zakaz, który musi nota bene zatwierdzić 
rada gminy. W orzecznictwie organów nadzorczych 
gmin można na przykład znaleźć stwierdzenie: Niskie 
ciśnie wody i wynikające z tego braki w dostawach 
wody stanowią problem, który pozostaje w gestii przed-

siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. (…) Wady 
technologiczne sieci wodociągowej nie mogą stanowić 
podstawy do wydania przepisów porządkowych. Być 
może dlatego w gminie Cyców zwrócono się po prostu 
z eleganckim apelem do mieszkańców. Do sprawy wró-

cimy w najbliższym wydaniu gazety.  

Cenna woda, a prawo
dok. ze str. 1

Budowy w Łęcznej

rowa. Cykliści będą mogli bezpiecznie przejechać 
trasę od skrzyżowania z ulicą 
Krasnystawską do ulicy Polnej. 
W przyszłym roku ścieżka zo-

stanie połączona przez al. Jana 
Pawła II ze ścieżką rozpoczy-

nającą się na tzn. placu cyrko-

wym.
Trwają także inwestycje 

oświatowe. Gimnazjum przy 
ulicy Piłsudskiego już zostało 
zewnętrznie ocieplone i odma-

lowane. Przez okres wakacji 
roboty będą prowadzone we-

wnątrz budynku. Natomiast 
przy Szkole Podstawowej na 
ulicy Piłsudskiego trwa budowa 
dużego kompleksu sportowego. 
Większość boisk przygotowa-

nych zostało już do wykłada-

nia ostatnich warstw sztucznej 
nawierzchni. Kompleks będzie 
oświetlony, z bieżnią, boiskami 
do piłki nożnej, plażowej i wie-

lofunkcyjnym oraz siłownią.  
                                    GK

dok. ze str. 1
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Tymczasem średnia krajowa to 
123 mieszkańców.

Chociaż na Lubelszczyźnie 
rolników jest wielu, bo mamy 
178,1 tys. gospodarstw rolnych 
(na 2,2 mln mieszkańców), to tu-

tejsze gospodarstwa są ciągle małe 
– średnia wielkość wynosi 8,89 
ha przy krajowej średniej 11,54 
ha. Młodzi nie chcą pracować na 
tych spłachetkach i wyjeżdżają do 
miast a także za granicę. W ciągu 
trzech lat  liczba ludności regionu 
zmniejszyła się o 22,5 tys. osób. 
Głównie ludzi młodych. Dlatego 
w woj. lubelskim rośnie liczba 
osób powyżej 65 lat (wzrost o 
ponad 6 procent w ciągu ostat-
nich trzech badanych lat). Według 
prognoz ta tendencja ma się utrzy-

mać, a w roku 2050 liczba osób w 
tzw. wieku poprodukcyjnym ma 
się zwiększyć o kolejne 10 pro-

cent. Trudno się dziwić pesymi-
zmowi badaczy skoro wciąż spa-

da przyrost naturalny. Największy 
(-2,7 proc.) odnotowały powiaty 
chełmski i zamojski. Jakimś świa-

tełkiem w tunelu jest notowany 
ostatnio wzrost liczby urodzin – 
w 2014 roku urodziło się w wo-

jewództwie 19.889 dzieci, a rok 
wcześniej 19.738. Najwięcej w 
samym Lublinie (8,7 tys.). W sto-

licy województwa tendencja jest 
wzrostowa (w 2013 r. – 8,5 tys. 
), choć znacznie lepiej było w la-

tach 2008-2010 gdy w lubelskich 
szpitalach rodziło się średnio 9,5 
tys. dzieci rocznie. Ten minimal-
ny wzrost nie jest jednak w stanie 
zneutralizować emigracji. 

Generalnie nas ubywa. Według 
tegorocznego raportu Komisji Eu-

ropejskiej populacja Polski zmniej-
szy się do 2060 r. o ponad 5 mln, 
o 16,4 pkt proc. zmniejszy się od-

setek osób w wieku produkcyjnym, 
wzrośnie natomiast o 18,5 pkt proc. 
odsetek osób po 65. roku życia.

R. Nowosadzki

Ubywa mieszkańców
 dok. ze str. 1 W regionie obchodzono 

rocznicę Lubelskiego Lipca. 35 
lat temu, między 8 a 25 lipca 1980 
roku przez Lublin i Świdnik,  
a także m.in. Bogdankę, Kraśnik, 
Puławy przeszła fala strajków. 

Strajki rozpoczęły się w PZL 
w Świdniku na Wydziale Obróbki 
Mechanicznej 8 lipca 1980 roku  
a ich bezpośrednią przyczyną była 
podwyżka cen żywności w skle-

pach, jak również w zakładowych 
stołówkach – np. kotlet schabowy 
zdrożał z 10,20 na 18,10 zł. Pro-

testujący byli też niezadowoleni  
z warunków pracy i z istnienia 
uprzywilejowanych grup. 

W Lublinie stanęła FSC, 

Rocznica Lubelskiego Lipca
LZNS, Węzeł PKP, MPK oraz 
FMR „Agromet”. 18 lipca prote-

stowało już ponad 70 zakładów. 
Ostatecznie podpisano porozu-

mienia między poszczególnymi 
strajkującymi zakładami a stroną 
rządową, w których obiecano pod-

wyżkę płac. W okresie od 8 do 24 
lipca w województwie lubelskim 
strajk podjęło około 50 tys. pra-

cowników ze 150 zakładów pracy. 
Z okazji rocznicy 27 działaczy 

opozycji niepodległościowej z lat 
1976–1989 zostało uhonorowanych 
Krzyżami Wolności i Solidarności. 
Odznaczenia państwowe wręczył 
im Łukasz Kamiński, prezes IPN. 

(nor)

„Fundusze – ich religią pieniądze, a 
kościołem bank”, „Polityka rządu 
– upadłość Bogdanki”.

Po pierwsze związkowcy 
nie godzą się aby nie przedłużano 
kontraktów osobom, które mia-

ły umowy na czas określony. - Z 
tego robi się patologia. Zwalniają 
chłopaków z kopalni, a za kilka 
tygodni pracują oni w spółkach ze-

wnętrznych. W ten sposób stajemy 
się niewolnikami – mówił Adam 
Partyka za-ca przewodniczącego 
NSZZ “Solidarność” w Bogdance. 
W kopalni pracuje około 3,8 tys. 
osób, a w spółkach zewnętrznych 
ponad 2 tys. Na to nie ma zgody. 

Drugi postulat dotyczył utrzy-

mania płac na średnim poziomie z 
2014 roku czyli jak powiedzieli 
sami związkowcy około 7400 
złotych miesięcznie.  W ostatnich 
6 latach płace zarządu wzrosły o 

200 proc., rady nadzorczej o po-

nad 350 proc., a płace pracow-

ników o ok. 6 proc. - Kosztami 
obecnej sytuacji w kopalni przede 
wszystkim chce się obciążyć zało-

gę – tłumaczył Partyka.
Dwa pozostałe związkowe po-

stulaty dotyczą Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych, w 
tym  przeznaczenia 7 milionów zło-

tych na tzw. „wczasy pod gruszą”. 
Ostatecznie do zebranych na 

pikiecie górników nie wyszedł 
żaden przedstawiciel zarządu 
spółki. Wracający ze spotkania z 
prezesem kopalni czterej liderzy 
związkowi przekazali, że w ko-

palni odbędą się masówki na któ-

rych bezpośrednio z pracownika-

mi LW Bogdanka, sytuacja będzie 
wyjaśniana. Po tych słowach tłum 
zaczął się rozchodzić i pikietę za-

kończono.
Grzegorz Kuczyński

Protest górników Bogdanki
 dok. ze str. 1

Rozumiem wzburzenie górników – pracowali w rozwijającej się 

firmie, dostawali komunikaty o wzroście zatrudnienia i kolejnych to-

nach wydobywanego węgla, a tu nagle ograniczenie wydobycia, zwol-

nienia, cięcia zarobków! Każdy by się wkurzył. Powstaje tylko pytanie: 

kto naprawdę jest temu winien? 

Jak buntowali się  górnicy w Kompanii Węglowej to najpierw zwolnio-

no jej prezesa (z nominacji PO). Protest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 

też zakończył się dymisją jej szefa (utrzymującego się na stołku jeszcze od 

rządów PiS). I nowy szef JSW dalej tnie koszty – opracowano m.in. program 

redukcji zatrudnienia, a prezes Kompanii Węglowej wyprzedaje węgiel za 

bezcen. Zdaniem ekspertów z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekono-

micznych: Nie ma takiej siły, ekonomicznej, która pozwoli przetrwać kopal-

niom w ich obecnym stanie. Bo menedżerowie kopalni z pełną świadomością 

powiększają straty swoich firm. Według prognoz ceny węgla spadną do 50 

dolarów za tonę, więc na koniec roku możemy się spodziewać strat przekra-

czających 2,5 mld złotych. Wówczas każdy z 24 mln podatników PIT (w tym 

zwalniani z Bogdanki – przyp. RN) dopłaci do ich istnienia 100 zł.

Tyle ekonomiści, a co sądzą górnicy – tyle, że nie z kopalń Kompanii 

Węglowej? Tomas Novotny, wiceprezes Silesii (kopalni w 2010 roku przy-

noszącej 100 mln zł strat rocznie, kupionej przez Czecha i pracującej dzi-

siaj bez „górniczych przywilejów”) mówi wprost: - Wygaszenie produkcji  

w części polskich kopalń to konieczność. Kilka z nich jest w bardzo złym sta-

nie i gdyby miały prywatnego właściciela, to ten nigdy by się nie zdecydował 

na ich dalsze utrzymywanie - mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. 

- To tak jak z ręką, którą trzeba odciąć. Jeśli tego nie zrobimy, to gangrena 

zabije cały organizm. Co ciekawe podobnie myśli szef tamtejszej Solidarno-

ści. W wywiadzie Dariusz Dudek powiedział: Na razie jeszcze mamy rynki 

zbytu, ale pojawiają się już pierwsze oznaki nerwowości u odbiorców, którzy 

nie chcą płacić za węgiel więcej, skoro Kompanii mogą zapłacić mniej. (…) 

Nasz problem polega na tym, że funkcjonujemy na tym samym rynku co firmy 

państwowe, zarządzane „politycznie”, więc każda krótkowzroczna decyzja 

podjęta tam od razu rykoszetem odbija się na nas. (…) Mamy uzasadnione 

obawy, że jeśli nic się nie zmieni to kierownictwo „Silesii” zacznie myśleć o 

zwalnianiu pracowników. Mówi się nawet o zamknięciu kopalni!

I wtedy będzie winny zły zarząd i kapitalistyczny właściciel, do 

tego zagraniczny? A przed wyborami przyjadą dobrzy politycy (z PO,  

z PiS) i obiecają wsparcie – z naszych podatków!                                  RN                  

10 lipca w Łęcznej i Świd-

niku, a 15 lipca w Lublinie, poli-

cjanci obchodzili swoje święto. 
Z tej okazji  38 funkcjonariu-

szy Komendy Powiatowej Policji 

w Łęcznej, 42 policjantów i po-

licjantek świdnickiej i piaseckiej 
jednostki Policji oraz 320 funkcjo-

nariuszy Komendy Miejskiej Poli-
cji w Lublinie otrzymało nomina-

cje na wyższe stopnie służbowe. 
Wszędzie w uroczysto-

ściach uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, któ-

rzy policjantom i policjantkom 
oraz pracownikom cywilnym,  
a w szczególności awansowanym 
i wyróżnionym funkcjonariuszom 
składali serdeczne gratulacje i ży-

czyli pomyślności zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym. Od-

znaczenia dostali też samorządowcy 
- Medal za Zasługi dla Policji ode-

brał prezydent Krzysztof Żuk oraz 
lubelski starosta Paweł Pikula.

                                      (nor)

Święto policji

Sprzedam dom w Łęcznej, ul. 
Leśna, zabudowa szeregowa, na-
rożny, 185m2, działka 481m2, 
podpiwniczenie, 7 pokoi, 2 łazien-
ki, garaż. Tel. 512 33 11 30. 
Sprzedam działkę budowlaną 
53ar., nad Wieprzem. Karolin, przy 
drodze asfaltowej, wszystkie media. 
Cena do uzgodn. Tel. 694 367 894  
Sprzedam posesję w Turowoli, 
działka budowlana 0,30h, z budyn-
kiem mieszkalnym o pow. 120m2, 
2 budynki gospodarcze. Wszystkie 
budynki murowane. Atrakcyjne 
położenie od strony Puchaczowa. 
Tel. 668338845, 505718425.
Sprzedam siedlisko w Jaszczo-
wie, pow. 1,7 ha, dom miesz-
kalny, zabud. gospodarcze, staw 

rybny, media, tel. 600 923 044, 
889 604 819.  
Sprzedam działkę budowlaną, 20 
i 23 ar, Ciechanki Krzesimowskie, 
wszystkie media, cena do uzgodn. 
Tel. 695 340 702 
M-3 w Łęcznej, 52 m2 sprzedam  
z powodu wyjazdu. Mieszkanie 
znajduje się na parterze w blo-
ku na osiedlu Niepodległości:  
2 duże pokoje, widna kuchnia, ła-
zienka razem z WC, szafa w za-
budowie. Okna plastikowe. Blok 
ocieplony. Bardzo dobra lokaliza-
cja. Cena do negocjacji. Wolne od 
zaraz. tel. 504 339 824
Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M6, 83m2, Łęczna, os. 
Niepodległości. Cena do uzgod-
nienia Tel: 517 984 470

W szpitalach brakuje krwi, 
zdarza się, że lekarze muszą od-

woływać planowe operacje. 
Tym bardziej cieszą takie ak-

cje jak ta, która miała miejsce 12 
lipca w Świdniku. Przy kościele 
NMP Matki Kościoła stanął am-

bulans, w którym 22 osoby oddały 
swoją krew. Organizatorem akcji 
był Klub HDK-PCK im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki przy PZL-
Świdnik S.A. Krwiodawcy chcie-

li w ten sposób uczcić 35-lecie 
Świdnickiego Lip-

ca. Potrzebującym 
przekazano blisko 
10 l krwi.

- W naszym 

zakładzie zorgani-

zowaliśmy w tym 

roku już siedem 

podobnych akcji 

– mówi Andrzej                                                          

Słotwiński, prezes 
klubu. W ich trak-

cie krew oddało 280 

osób i pozyskano 126 litrów bez-

cennego leku ratującego życie. 

W wakacje z powodu więk-

szej liczby wypadków, a jed-

nocześnie wyjazdów na urlopy 
stałych krwiodawców, zaczyna 
brakować krwi. Nie jest możliwe 
zrobienie rezerwy na cały okres 
wakacyjny, ponieważ krew moż-

na przechowywać maksymalnie 
42 dni. Stąd nasz apel o oddawa-

nie krwi.
(r)

Krew dla potrzebujących

Kilkaset osób uczestniczy-
ło11 lipca w uroczystościach od-
słonięcia pomnika smoleńskiego 
na placu Konstytucji 3 Maja w 
Świdniku.

Uroczystości na placu Kon-
stytucji 3 Maja poprzedziła msza w 
kościele pw NMP Matki Kościoła w 
Świdniku. W dalszej części był m.in. 

hymn państwowy, salwa honorowa, 
przemówienia, składanie wieńców. 
Poza rodzinami ofiar, przedstawi-
cielami kleru i władz udział wzięli 
w niej przeważnie ludzie starsi. Do 
Świdnika nie przyjechali zaprosze-
ni: prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński ani prezydent 
elekt Andrzej Duda.                     (r)

Pomnik smoleński 

Tymczasowy areszt na 

okres 3 miesięcy zastosował Sąd 

Rejonowy w Lublinie wobec 22-

letniego mieszkańca Urszulina. 

Mężczyzna odpowie za po-

siadanie i wielokrotne udzielanie 
środków odurzających. Zarzuty 
posiadania marihuany usłyszał 
również jego kolega. Mężczyźni 
w piątek 24 lipca wpadli w ręce 
policjantów podczas kontroli 
drogowej. Funkcjonariusze za-

bezpieczyli ponad 70 gramów 
narkotyku.

Do zdarzenia doszło na jed-

nej z ulic w Łęcznej. Policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego samochodem osobo-

wym marki VW Passat. Funkcjo-

nariusze ujawnili przy nich młyn-

ki do rozdrabniania narkotyków, 
natomiast w schowku pojazdu 
woreczki foliowe z suszem ro-

ślinnym, którym okazała się ma-

rihuana. 

W chwili, gdy oddajemy ga-

zetę do druku nie wyjaśniła się 
jeszcze sprawa 29-latka z Lubli-
na, który handlował dopalaczami 
na masową skalę. W jego miesz-

kaniu policjanci przechwycili 16 
kg tych środków oraz ponad 400 
gramów marihuany, a także 238 
tabletek ekstazy. Wartość narko-

tyków to około 1,3 mln złotych. 
Michał J., bezrobotny bibliote-

karz, przyznał się do winy. Usta-

lono, że do tej pory wysłał już 
700 przesyłek. Następnych 18 
przechwycili policjanci. Niestety 
Sąd Rejonowy w Lublinie zdecy-

dował, że mający już kryminal-
ną przeszłość mężczyzna, może 
wyjść na wolność po wpłaceniu 
50 tys. zł kaucji. Śledczy doma-

gają się bezwzględnego aresz-

tu. 28 lipca skierowali do Sądu 
Okręgowego w Lublinie zażale-

nie w tej sprawie. 
(nor)

Trwa narkotykowa wojna


