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Trwają pracę przy budo-
wie Centrum Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Jaszczowie. Realizo-
wany jest drugi etap związany 
m.in. z rozbiórką szpitala oraz 
dawnego hotelu. Według przed-
stawicieli Starostwa toczą się we-
dług harmonogramu i centrum 
powinno zostać otwarte zgodnie 
z planem.

Podczas pierwszego etapu 
prac usunięto poszycie dacho-
we z budynku dawnego szpi-
tala rejonowego. Kolejny etap 
będzie związany z rozbiórką 
szpitala, budynków przyle-
głych, czyli dawnego hotelu 
dla personelu oraz budynku 
magazynowo-gospodarczego.

Obecnie trwają prace wy-
kończeniowe. Teraz trwa osu-
szanie murów. W najbliższym 
czasie będą położone tynki oraz 
posadzka. Wokół budynku ukła-
dana jest również kostka.

Prace związane z budową 

nowego Centrum Opiekuńczo-
Leczniczego mają zakończyć się 
za dwa miesiące. Nowopowsta-
ły budynek ma stać się miejscem 
pobytu oraz stymulowania kom-
petencji społecznych dorosłych 
osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 
Centrum będzie w pełni dosto-
sowany do potrzeb takich osób, 
bez barier architektonicznych.

Będzie przeznaczone dla 18
osób. W tym będzie 8 miejsc do  
pobytu całodobowego, z czego 
1 miejsce przeznaczone dla re-
alizacji zadań w ramach opieki 
wytchnieniowej oraz 10 miejsc 
do pobytu dziennego.

Na budowę oraz wyposa-
żanie placówki przeznaczono 
2,7 mln złotych. Jak informuje 
Starostwo Powiatowe w Łęcz-
nej, roczne utrzymanie obiektu 
oszacowano na 912 tys. zł.

nor

Centrum Opiekuńczo-Lecznicze

PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A podpisały z Zarzą-
dem Województwa Lubelskie-
go porozumienie dotyczące 
współpracy w zakresie opra-
cowania koncepcji programo-
wo-przestrzennej na potrzeby 
powstania Lubelskiej Kolei 
Aglomeracyjnej. Dokument 
pozwoli opracować kierunki 
rozbudowy sieci linii kolejo-
wych na terenie aglomeracji 
lubelskiej.

- Województwo lubelskie 
dysponuje jedną z najrzad-
szych sieci kolejowych w kraju. 
Dlatego wierzę, że Lubelska 
Kolej Aglomeracyjna poprawi 
dostępność transportową, tak 
aby mieszkańcy mogli szybko 
i swobodnie przemieszczać się 
korzystając ze modernizowa-
nych linii kolejowych – mówił 
Marszałek Województwa Lu-
belskiego Jarosław Stawiarski.

- Kolej jest najbardziej 
ekologicznym środkiem trans-
portu. Dlatego rząd dokłada 
wszelkich starań by rozwijać 
infrastrukturę kolejową w 
Polsce. (…) Powstanie Lubel-
skiej Kolei Aglomeracyjnej to 
szansa na ograniczenie ruchu 
drogowego w centrum Lubli-
na. To również potężny impuls 

rozwojowy dla Łęcznej i Ja-
nowa Lubelskiego, do których 
obecnie pociągi nie dojeżdżają 
– powiedział minister Andrzej 
Adamczyk. 

W ramach koncepcji opra-
cowany zostanie obszar jaki 
obejmować będzie Lubelska 
Kolej Aglomeracyjna. LKA ma 
umożliwiać szybki i sprawny 
dojazd do stolicy województwa 
m.in. z Puław, Parczewa, Cheł-
ma i Kraśnika. Przeanalizowa-
na zostanie możliwość budo-
wy nowych linii kolejowych z 
Szastarki przez Janów Lubelski 
do Biłgoraju oraz z Lublina do 
Łęcznej. Rozważona zostanie 
też elektryfikacja odcinka Lu-
blin - Łuków, a także budowa 
nowej łącznicy do Lotniska 
Lublin od Chełma, co zagwa-
rantuje lepszą integrację trans-
portu kolejowego i lotniczego.

W celu sprawnej i kom-
fortowej obsługi podróżnych 
zakładana jest modernizacja 
istniejących i budowa nowych 
przystanków kolejowych. Pe-
rony będą dostosowane do 
potrzeb osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania. 
Obok przystanków możliwe 
będzie tworzenie węzłów prze-
siadkowych – integracja kolei 

Lubelska Kolej Aglomeracyjna w Łęcznej
z innymi z innymi środkami 
transportu publicznego.

Opracowanie koncepcji 
planowane jest w latach 2020-
2021. Jej koszt szacowany jest 
na ok. 400 tys. zł. Wojewódz-
two lubelskie zobowiązało się 
pokryć połowę kosztów opra-
cowania, a pozostałą część 
sfinansują PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., które zajmą 
się też m.in. przeprowadze-
niem przetargu na wybór wy-
konawcy koncepcji oraz będą 
sprawowały nadzór nad jej 
przygotowaniem. Realizację 
robót budowlanych w ramach 
Lubelskiej Kolei Aglomeracyj-
nej zaplanowano w nowej per-
spektywie finansowej na lata 
2021-2027.

Jako mieszkańcy Lubelsz-
czyzny mamy tylko nadzieję, że 
Lubelska Kolej Aglomeracyjna 
nie zostanie tylko kolejnym fak-
tem medialnym, jak obiecany 
jeszcze w 2015 roku milion sa-
mochodów elektrycznych, pod-
wyższenie wszystkim Polakom 
kwoty wolnej od podatku do 
poziomu 8 tys. złotych czy bu-
dowa 100 tysięcy tanich miesz-
kań dla młodych (powstało ok. 
900 - dziewięćset). 

R. Nowosadzki

Pojezierze: Pandemia 
dotknęła wszystkich, jednak 
służbę zdrowia w sposób 
szczególny. I nie chodzi mi tu 
wcale o leczenie zakażonych 
koronawirusem. Chodzi 
o prowadzenie normalnej 
działalności leczniczej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
środków bezpieczeństwa dla 
pacjentów. O leczenie cho-
rych, ale niezarażonych wi-
rusem. Jak radził i radzi so-
bie z tym szpital w Łęcznej?

Krzysztof Bojarski: W 
początkowym okresie takiego 
„normalnego” leczenia musie-
liśmy zaniechać. Cały poten-
cjał organizacyjny i osobowy 
musiałem skierować na przy-
gotowania do leczenia pacjen-
tów wymagających natych-
miastowej pomocy z zacho-

Rozmowa z dr nauk medycznych Krzysztofem Bojarskim, dyrektorem 
Szpitala Powiatowego w Łęcznej 

Wojna jeszcze nie została wygrana
waniem ich bezpieczeństwa 
epidemiologicznego. Wpro-
wadziłem procedury triażu 
pacjentów tak aby w szpitalu 
a zwłaszcza wśród pracowni-
ków nie wystąpiły zakażenia 
bo to oznaczałoby zamknięcie 
poszczególnych oddziałów lub 
całego szpitala. Na szczęście 
to się udało. 

Pojezierze: Jakie okresy 
tej walki może Pan wyróż-
nić?

K. Bojarski: To był bar-
dzo trudny okres. Podejmowa-
liśmy walkę z przeciwnikiem 
„widmo” o którym do dzisiaj 
wiemy niewiele. Głównym za-
daniem w pierwszym okresie 
wali z Covid-19  było utrzy-
manie potencjału ochrony 
zdrowia w Polsce na wypadek 
masowych zachorowań.  Cho-

dziło o to aby nie zabrakło łó-
żek szpitalnych czy respirato-
rów i abyśmy jako lekarze nie 
musieli podejmować tak dra-
matycznych decyzji jak nasi 
koledzy z Włoch czy Francji 
„ kogo leczyć”. To się udało. 
Ale nie bez kosztów. Poziom 
opieki dla innych pacjentów 
znacznie się obniżył. Mieli 
ograniczony dostęp do badań 
diagnostycznych, porad spe-
cjalistycznych, operacji czy 
niestety często leczenia on-
kologicznego, które nie może 
czekać.

Pojezierze: Przez pierw-
sze dwa miesiące pandemii 
w całym kraju nie były wy-
konywane planowe operacje 
ortopedyczne, okulistyczne, 
kardiologiczne i neurolo-

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

Cyców podczas pandemii
Pojezierze: Zacznijmy 

może od statystyk. Czy w 
gminie Cyców stwierdzono 
przypadki zakażenia, czy 
były i może są jeszcze osoby 
w kwarantannie?

Wiesław Pikuła: W Gmi-
nie Cyców do  dnia 19.06.2020 
nie stwierdzono przypadków 
zakażenia koronowirusem, na-
tomiast poddanych kwarantan-

nie było w sumie kilkaset osób 
(dokładnych danych brak).  
W dniu 19.06.2020 na kwaran-
tannie przebywały 124 osoby. 

Pojezierze: Jak funkcjo-
nował i funkcjonuje urząd 
podczas koronawirusa?

Wiesław Pikuła: Mimo 
panującej pandemii koronawi-
rusa, Urząd Gminy Cyców pra-
cował codziennie i interesanci 

byli przyjmowani z zachowa-
niem środków ostrożności. W 
związku z tym nie ma żadnych 
zaległości w funkcjonowaniu 
urzędu, również zgodnie z pla-
nem realizowane były i są 

Bardzo dziękuję służ-
bom medycznym, strażakom, 
policjantom, handlowcom, 
pracownikom banku i poczty, 
nauczycielom, pracownikom 
samorządowym i OPS za do-
tychczasową pracę podczas 
pandemii koronawirusa.
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Niestety, kiedy oddajemy 
gazetę do druku nie ma jesz-
cze rzeczywistych wyników 
wyborów ogłoszonych przez 
PKW.

Z sondażu exit poll prze-
prowadzonego przez Ipsos  
(o wyniki byli pytani ludzie au-
tentycznie głosujący) wynika, 
że urzędujący prezydent An-
drzej Duda popierany przez PiS 
zdobył 41,8 procent. Na drugim 
miejscu jest kandydat Koalicji 
Obywatelskiej Rafał Trzaskow-
ski z poparciem 30,4 procent. 
Podium zamyka Szymon Ho-
łownia, który sondażowo zdo-
był 13,3 procent.

Krzysztof Bosak zdobył 
7,4 procent; Robert Biedroń 
2,9 procent; Władysław Ko-
siniak-Kamysz - 2,6 procent. 
Pozostali poniżej 1 proc.

Wkrótce poznamy rzeczy-
wiste wyniki ale pewne jest, że 
o wszystkim zadecyduje druga 
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w październiku czy grudniu 2019 roku posty 
odwiedzano odpowiednio 264 i 283 tys. razy miesięcznie
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KRONIKA ZDARZEŃ

Śmierć motorowerzysty 
W weekend nie obyło się bez wypadków z udziałem motocyklistów. 
Do najtragiczniejszego z nich doszło w sobotę w miejscowości Wól-
ka Ponikiewska. 31-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego kierując 
simsonem na drodze gruntowej stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł.
Z kolei na al. Witosa kierujący motorowerem 36-letni mieszkaniec 
Lublina w wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez po-
jazd marki Citroen, przewrócił motorower i uderzył w samochód. 
Został przewieziony do szpitala. Również w sobotę na ulicy Wyżyn-
nej kierujący motocyklem marki Kawasaki 28-latek na łuku drogi 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym 
z przeciwnego kierunku fiatem. Motocyklista został przewieziony 
do szpitala.
Śmierć po uderzeniu w drzewo
Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w miejsco-
wości Skrzynice Pierwsze (powiat lubelski). Ze wstępnych ustaleń 
policjantów ruchu drogowego z KMP w Lublinie wynika, że kie-
rujący renault clio zjechał na prawe pobocze. Najprawdopodobniej 
samochodem kierował 25-latek, stracił panowanie nad pojazdem i 
jego auto uderzyło w drzewo po lewej stronie drogi.
Kierowcy udało się wydostać z auta i dojść do najbliższych zabudo-
wań aby poprosić o pomoc. Niestety siedzący z przodu pasażer oraz 
kobieta z tyłu zostali zakleszczeni. Życia mężczyzny pomimo pro-
wadzonej przez służby reanimacji nie udało się uratować. Kobieta z 
obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Śmiertelny wypadek w Łęcznej
Do wypadku drogowego doszło 24 czerwca przed godz. 9:00 
na ul. Jana Pawła II w Łęcznej. Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca audi 
mieszkanka powiatu włodawskiego jadąc od Łęcznej do Lubli-
na na łuku drogi nie dostosowała prędkości do panujących wa-
runków na drodze, wskutek czego zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i zderzyła się czołowo z pojazdem ciężarowym. Niestety 
26-latka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.
32-letni kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy. Łęczyń-
scy policjanci pod nadzorem prokuratury będą prowadzili postę-
powanie, w trakcie którego zostaną ustalone wszystkie szczegóły 
tego tragicznego w skutkach wypadku.

Pijany uciekał przed policją 
14 czerwca w godzinach porannych dyżurny łęczyńskiej komendy 
został poinformowany, że w okolicach miejscowości Rogóźno po-
jazdem marki renault porusza się nietrzeźwy kierowca. Skierowany 
na miejsce patrol ruchu drogowego szybko zlokalizował wskazany 
samochód. Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca 
renault nie zatrzymał się do kontroli drogowej i na widok radiowozu 
zaczął przyspieszać. Po kilkukilometrowym pościgu kierujący stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji, a następnie 
w skrzynkę energetyczną. Po uderzeniu kierujący wybiegł z samo-
chodu i próbował pieszo uciec w pobliski las.
Mężczyzna został zatrzymany przez łęczyńskich funkcjonariuszy. 
W trakcie zdarzenia 25-letni mieszkaniec Lublina zachowywał się 
agresywnie i znieważył interweniujących funkcjonariuszy. Odmó-
wił poddania się badaniu stanu trzeźwości, w związku z czym zosta-
ła pobrania od niego krew. Kierowca został osadzony w policyjnym 
areszcie i wkrótce odpowie przed sądem.
Nielegalny hazard w Łęcznej
Łęczyńscy policjanci działając z funkcjonariuszami Lubelskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w jednym z lokali w Łęcznej odkryli trzy 
nielegalne automaty gier hazardowych oraz środki odurzające. 
Łęczyńscy policjanci weszli do jednego z lokali znajdującego się na te-
renie Łęcznej. Właściwe rozpoznanie i współpraca obu służb przyczy-
niła się do ujawnienia w lokalu trzech nielegalnych automatów do gier 
hazardowych oraz środków odurzających. 19-letni mieszkaniec gminy 
Łęczna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Zgodnie 
z kodeksem urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych bez zezwo-
lenia zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. 19-latek będzie 
również odpowiadał z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nożownik z łęczyńskiego
30-letni mieszkaniec powiatu łukowskiego spożywał alkohol ze 
znajomymi w Lubartowie. Podczas imprezy 41–letni mieszkaniec 
powiatu łęczyńskiego przy użyciu noża zmusił go do oddania portfela 
z pieniędzmi i kartą bankomatową. Następnego dnia mężczyzna chciał 
odzyskać swoje pieniądze i wraz z 46-letnim mieszkańcem Lubartowa  
poszedł odzyskać pieniądze. Na miejscu okazało się, że przebywało tam 
jeszcze 3 innych mężczyzn, którzy skrępowali go taśmą i zamknęli w 
innym pomieszczeniu. Zabrali mu również telefon. Rano korzystając z 
nieuwagi sprawców uciekł i powiadomił policję. Policjanci zatrzymali 
5 osób. 31-letnią mieszkankę Lubartowa, 46-letniego mieszkańca Lu-
bartowa, 41-letniego mieszkańca powiatu łęczyńskiego, 32-letniego 
mieszkańca Lubartowa oraz 34-letniego mieszkańca gm. Radzyń 
Podlaski. Odzyskali także skradziony telefon. Prokurator zwrócił się z 
wnioskiem do Sądu o zastosowanie  tymczasowego aresztu dla 2 osób a 
dla pozostałych trzech o zastosowanie dozoru. Za wymuszenie rozbój-
nicze grozi do 10 lat pozbawienia wolności natomiast za pozbawienie 
wolności wbrew jego woli do 5 lat więzienia.
Kompletnie pijany prowadził motorower 
Zauważył jadącego „wężykiem” motorowerzystę, który nagle prze-
wrócił się. Nie pozostał obojętny, podbiegł do kierującego jednośla-

dem i udaremnił mu dalszą jazdę. 
W sobotę dyżurny łęczyńskiej jednostki został poinformowany o tym, 
że na terenie gminy Ludwin został ujęty nietrzeźwy kierujący. Zgłosił 
to mieszkaniec Parczewa, który oświadczył, że kierujący motorowe-
rem miał problem z utrzymaniem protego toru jazdy i w pewnym mo-
mencie przewrócił się. Świadek zdarzenia podbiegł do podejrzanego 
kierującego jednośladem i udaremnił mu dalsza jazdę. Mundurowi 
na miejscu zdarzenia zbadali stan trzeźwości 28-letniego mieszkańca 
gminy Ludwin. Okazało się, że kierujący motorowerem miał 3,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Pijany wjechał w znak drogowy i uciekł
23-latek prowadząc citroena stracił panowanie nad pojazdem  
i wjechał w znak drogowy „Stop”. Chcąc uniknąć odpowiedzialności 
uciekł z miejsca zdarzenia. 
Do zdarzenia doszło na terenie gminy Cyców. Świadek podejrzewał, że 
kierujący citroenem jest nietrzeźwy i chcąc uniknąć odpowiedzialności 
oddalił się z miejsca zdarzenia. Łęczyńscy mundurowi szybko ustalili 
kierującego odpowiedzialnego za jego uszkodzenie. Podejrzany 
kierowca został zatrzymany kilka kilometrów od miejsca zdarzenia. 
Okazał się nim 23-letni mężczyzna, który był kompletnie pijany, 
gdyż miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto 
w wyniku sprawdzenia w systemach policyjnych funkcjonariusze 
ustalili, że 23-latek nie posiadał uprawnień oraz miał orzeczone dwa 
aktywne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.
Rowerzysta trafił do szpitala
3 czerwca o godz. 5:30 dyżurny łęczyńskiej komendy został po-
wiadomiony, że w Puchaczowie na wysokości cmentarza został 
potrącony rowerzysta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letni 
cyklista zjechał z chodnika na drogę wprost pod jadący samo-
chód marki fiat. Do przybycia karetki pogotowia łęczyńscy poli-
cjanci udzielili rowerzyście pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W wyniku zdarzenia drogowego kierujący jednośladem z poważ-
nymi obrażeniami trafił do szpitala. 20-letni kierowca pojazdu 
osobowego oraz 29-letni rowerzysta byli trzeźwi. 

Zaczynają się prace re-
montowe w Ciechankach 
Krzesimowskich i Piotrówku 
Drugim. Przez  cztery najbliż-
sze miesiące ta droga gminna 
będzie gruntownie przebudo-
wywana. W miejscu dzisiej-
szego szlaku, na długości 3,5 
km powstanie droga o szero-
kości 5 m z obustronnymi po-
boczami.

Przede wszystkim zostanie 
wzmocniona konstrukcja drogi, 
a nawierzchnię będą tworzyć 
dwie warstwy z betonu asfalto-
wego o łącznej grubości 8 cm. W 
Ciechankach Krzesimowskich 
wybudowana zostanie zatoka 
autobusowa z wiatą przystanko-
wą. Zainstalowane zostaną urzą-
dzenia poprawiające bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym.

Przebudowa drogi gminnej
Istniejąca nawierzchnia 

remontowanej drogi zostanie 
wzmocniona specjalną mie-
szanką kruszywa i cementu 
kładzioną przez samobieżną 
maszynę frezującą i układa-
jącą. To sprawdzona metoda, 
która była już wykorzystywa-
na min. przy przebudowie dróg 
w Podzamczu, Witaniowie, 
Ciechankach Łęczyńskich i na 
odcinku ul. Wierzbowej. 

Remont i wzmocnienie 
drogi wykona Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Lubar-
tów S.A. z Lubartowa. Łączny 
koszt robót budowlanych wy-
niesie 2,43 mln złotych. Poło-
wę tej kwoty stanowi dofinan-
sowanie z programu Funduszu 
Dróg Samorządowych.

nor

giczne. Odwoływano wszyst-
kie, które nie służyły bezpo-
średniemu ratowaniu życia. 
Zaległości są więc ogromne, 
a kolejki dodatkowo się wy-
dłużyły. Jak to wyglądało w 
Łęcznej i jaka sytuacja jest 
dzisiaj?

K. Bojarski: Dzisiaj 
stopniowo uruchamiamy na-
sza działalność, niestety nie na 
poziomie naszych możliwości, 
bo nadal zobowiązani jeste-
śmy do wzmożonej czujności 
epidemiologicznej. Bardzo 
precyzyjnie kwalifikujemy pa-
cjentów przed przyjęciem do 
szpitala na planowe zabiegi. 

Zbieramy dokładny wywiad 
epidemiologiczny i wykonu-
jemy testy przesiewowe. W 
salach chorych kładziemy po-
jedynczo (w salach dwuosobo-
wych) i podwójnie (w salach 
trzyosobowych). Pacjenci nie 
mogą opuszczać sal chorych. 
To po to aby nie wpuścić do 
szpitala koronawirusa. To nie-
stety nie skraca kolejek, które 
narosły, ale musimy dbać o 
bezpieczeństwo naszych pa-
cjentów i personelu. Na dzień 

dzisiejszy uruchomiliśmy 
prace wszystkich działów z 
wyjątkiem Ośrodka Hiperba-
rii, ten ośrodek startuje od 1 
lipca. Mogę zapewnić, że jak 
to tylko będzie możliwe bę-
dziemy zwiększać ilość przyj-
mowanych pacjentów, tak 
aby skracać powstałe kolejki. 
Świadczenia będziemy reali-
zować zgodnie z wcześniejszą  
kolejką.

Pojezierze: Coraz czę-
ściej widzimy ludzi w skle-
pach, środkach transportu, 
w zamkniętych pomieszcze-
niach bez maseczek, jedno-
cześnie coraz więcej ludzi 
o możliwości zarażenia się 

mówi z pewną 
niewiarą. Co 
jako lekarz 
powiedział by 
Pan mieszkań-
com naszego 
regionu?

K. Bo-
jarski: To jest 
z a c h o w a n i e 

bardzo nieodpowiedzialne  
i naganne. Ta wojna nie jest 
jeszcze wygrana, lekceważenie 
tego przeciwnika przyniesie złe 
skutki. Rozumiem, że każdy  
z nas tęskni do świata bez ma-
sek, ograniczeń,  bez dystansu 
społecznego, że chcemy wró-
cić do normalności. Ale to jesz-
cze nie ten czas. Zachowujmy 
się odpowiedzialnie i mądrze   
a wtedy wygramy.

Rozmawiał 
Ryszard Nowosadzki

Wojna jeszcze nie wygrana
dok. ze str. 1

Niebezpieczna prędkość
24 czerwca przed godziną 19 dyżurny świdnickiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na obwodnicy Lublina przed 
węzłem „Lublin-Zadębie”. Na miejscu policjanci ustalili, że 29-latek 
kierujący pojazdem marki Hyundai jadąc w kierunku Lublina na łuku 
drogi stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w 
bariery odgradzające jezdnie, a następnie w bariery energochłonne 
po prawej stronie drogi – wbijając się w nie. W momencie zdarzenia 
droga była mokra z uwagi na opady atmosferyczne. Badanie alkoma-
tem wykazało, że 29-latek był trzeźwy. Na szczęście ani kierującemu, 
ani pasażerowi nic się nie stało. Czynności zakończyły się postępo-
waniem mandatowym.                                          opr. R. Nowosadzki

tura. W 1. turze częściej głoso-
wały kobiety (64,5 proc.) niż 
mężczyźni (61,2 proc.). Po-
nadto na wynik trzech pierw-
szych kandydatów najbardziej 
wpłynęły właśnie kobiety. Za 
Dudą zagłosowało 42,6 proc. 
kobiet i 41 proc. mężczyzn. Za 
Trzaskowskim było 31,6 proc. 
kobiet i 29,1 proc. mężczyzn. 
Za Hołownią 14,6 proc. kobiet 
i 11,9 proc. panów. Odwrotnie 
było już u Bosaka: wskazało 
go 10,5 proc. mężczyzn,  
a tylko 4,6 proc. kobiet.

Rafał Trzaskowski pod-
kreślił, że ponad 58 proc. 
głosujących Polaków był za 

innym kandydatem niż obec-
ny prezydent. Mnie osobiście 
zaskoczył kandydat Duda, 
który w wystąpieniu powybor-
czym zrobił ukłon do lewicy  
i powiedział: Łączy nas „troska  
o zwykłego człowieka, zwłasz-
cza tego człowieka, który został 
skrzywdzony, który jest słabszy, 
któremu trudno się żyje”. Czy 
chodziło mu o niepełnospraw-
nych, nauczycieli czy na przy-
kład ludzi o innej orientacji 
seksualnej? Moim zdaniem ta 
wypowiedź jest  niewiarygod-
na, a kandydat  zagalopował się 
w walce o głosy. 

Zapowiada się więc 
bardzo mocna i zacięta walka  
o prezydenturę.

(nor)

Wybory 2020
dok. ze str. 1
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 Oświata samorządowa 
funkcjonowała zgodnie z wy-
tycznymi, Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, zrobiliśmy 
wspólnie z kadrą pedagogicz-
ną wszystko żeby nauczanie 
na odległość, przez internet 
odbywało się sprawnie. 

Dostarczona została żyw-
ność z Banku Żywności do do-
mów zakwalifikowanych miesz-
kańców gminy Cyców. Ponadto 
mieszkańcom gminy Cyców do-
starczone zostały bezpłatne ma-

seczki ochronne. Bardzo dzięku-
ję  mieszkańcom gminy za zdy-
scyplinowanie i przestrzeganie 
zaleceń, dzięki czemu wirus na 
terenie gminy nie rozprzestrzenił 
się i oby tak pozostało. 

Pojezierze: W jakim 
stopniu lockdown dotknął 
mieszkańców gminy wiej-
skiej jaką jest Cyców?

Wiesław Pikuła: Pande-
mia koronowirusa i obostrze-

nia z tym związane na pewno 
były i są w dalszym ciągu 
utrudnieniem dla mieszkań-
ców gminy, wspomnę o oświa-
cie, która funkcjonuje zdalnie, 
jest to problemem dla dzieci, 
nauczycieli a przede wszyst-
kim rodziców, którzy muszą 
zapewnić opiekę.

Zamarła działalność w 
usługach fryzjerskich, ga-
stronomicznych, hotelarskich 
oraz gospodarstwach agrotu-
rystycznych, co spowodowało 
duże problemy dla osób czer-

piących z tej działalności do-
chody, a brak tych usług uciąż-
liwość dla mieszkańców.   

Biorąc pod uwagę bieżą-
cą sytuację, w dalszym ciągu 
zalecam ograniczanie do moż-
liwego minimum kontaktów z 
innymi osobami. Powinniśmy 
unikać pobytu w miejscach, 
gdzie przebywa dużo osób, w 
miarę możliwości przełożyć 
na późniejszy okres spotkania 

i wyjazdy, starać się jak naj-
więcej spraw załatwiać telefo-
nicznie lub przez Internet. Jed-
nocześnie, ważne jest dbanie o 
codzienną higienę. Częste my-
cie rąk i nie podawanie sobie 
rąk przy powitaniu są istotnym 
tego aspektem.

Pojezierze: W Polsce sa-
morządy zgłaszały problemy 
z budżetami. Skala tąpnięcia 
w samorządowych docho-
dach z PIT w kwietniu była 
bezprecedensowa. Spadek 
wynosił z reguły ponad 40 
proc. w porównaniu z kwiet-
niem 2019 r. W Warszawie, 
Lublinie i Bydgoszczy docho-
dy z PIT zmalały o 41 proc.,  
w Katowicach aż o 42 proc., 
we Wrocławiu – niemal 40 
proc. Jeszcze bardziej drama-
tyczne spadki samorządy za-
notowały w przypadku CIT. 
Jak ta sytuacja na przestrzeni 
miesięcy z COVID-19 wyglą-
dała w gminie Cyców?

Wiesław Pikuła: W gmi-
nie Cyców jest podobnie, ale 
na prawdziwe skutki i dane o 
obniżeniu dochodów musimy 
jeszcze poczekać, nie znamy 
jeszcze wysokości pomocy 
jakiej potrzeba będzie udzielić 
dla podmiotów gospodarczych. 
Przeprowadzamy analizę bu-
dżetu, szukamy oszczędności. 
Pracownicy nie otrzymali tra-
dycyjnej corocznej premii z 
okazji „Dnia Samorządu Tery-
torialnego”. Oszczędności nie 

dotyczą jednak planowanych 
inwestycji. 

Pojezierze: Wcześniej, 
głównie samorządy miejskie, 
zgłaszały problemy finansowe 
spowodowane tzw. piątką Ka-
czyńskiego (zawierającą m.in. 
obniżenie z 18 do 17 proc. PI-
T-u oraz zerowego PIT-u dla 
młodych do 26. roku życia). 
Czy obniżki PIT w odczuwal-
ny sposób wpłynęły na budżet 
gminy Cyców.

Wiesław Pikuła: Problem 
niższych dochodów samorzą-
dów, spowodowanych progra-
mami socjalnymi i kosztowny-
mi reformami oświaty dotyczy 
wszystkich gmin w Polsce. 
Obserwujemy powrót do stero-
wania centralnego z Warszawy, 
zatraca się wielkie osiągnięcie 
jakim jest samorząd.

W wyniku „reformy Oświa-
ty” samorządy muszą prowa-
dzić szkoły podstawowe liczące 
osiem klas nawet jeżeli do klasy 
zapisany jest jeden uczeń. Mało 
tego, takich klas nie można łą-
czyć, bo ktoś w Warszawie tak 
wymyślił oczywiście nie dając 
na to pieniędzy. 

Cyców podczas pandemii

10 czerwca 2020 r. gmi-
na Cyców podpisała umo-
wę na wykonanie elewacji 
zewnętrznej poprzez do-
cieplenie ścian budynków 
Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Głębokiem z firmą „VIR-
TUS s.c. Paweł Buliński, 
Paweł Ciężki z Lublina, na 
kwotę brutto 269 618,09 zł.

Powyższy wykonawca 
został wyłoniony w drodze 
przetargu nieograniczone-
go, do którego przystąpiło 
dwóch oferentów.

W ramach umowy zostaną 
wykonane następujące prace: 

Remont szkoły w Głębokiem
wykonanie elewacji zewnętrz-
nej poprzez ocieplenie ścian 
zewnętrznych metodą lekko 
– mokrą, zabudowa zewnętrz-
nych ściągów przystropowych, 
uzupełnienie gzymsów, wy-
konanie obróbek blacharskich 
gzymsów, wykonanie tynku 
mineralnego i malowanie ele-
wacji, uzupełnienie, docieple-

nie oraz wykonanie cokołu, 
częściowa wymiana parapetów 
zewnętrznych, wymiana rynien 
i rur spustowych, wymiana 
uziomów pionowych.

Termin zakończenia robót 
upływa 25 sierpnia 2020 r.

Gmina Cyców podpi-
sała w dniu 11.05.2020 r. 
umowę o dofinansowanie  
z Województwem Lubel-
skim na realizację zadania 
„Odnawialne źródła ener-
gii w Gminie Cyców”. 

Operacja współfinan-
sowana jest ze środków UE 
w ramach Osi Priorytetowej 
4 ENERGIA PRZYJAZNA 
ŚRODOWISKU, działanie 
4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

Celem głównym pro-
jektu jest zwiększenie wy-
korzystania energii ze źró-
deł odnawialnych tj. słońca 

Odnawialne źródła energii 
w gminie Cyców

oraz biomasy w gminie Cy-
ców.

Energetyka słoneczna w 
ostatnich latach dynamicz-
nie się rozwija – pod koniec 
2017 roku w Polsce zainsta-
lowanych było już prawie 30 

tysięcy systemów fotowolta-
icznych o łącznej mocy oko-
ło 300 MW. Mimo prężnego 
rozwoju, często jeszcze moż-
na spotkać się z opiniami, że 
wydajność paneli fotowol-
taicznych w Polsce jest zbyt 
niska, ponieważ nasz kraj ma 
zbyt małe nasłonecznienie. 

To nieprawda, należy 
powiedzieć, że Polska ma 
całkiem przyzwoite warunki 
pogodowe aby opłacało się in-
stalować panele słoneczne. Na 

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

Pojezierze: Póki co pro-
gram inwestycyjny w gminie 
Cyców wydaje się niezagro-
żony. Co powstaje i jeszcze 
powstanie w gminie, zwięk-
szając jakość życia miesz-
kańców?

W i e -
sław Piku-
ła: Tak jak 
wcześniej 
wspomnia-
łem stara-
my się tak 
gospodaro-
wać środ-
kami finan-
sowymi, by 
inwestycje 
z a p l a n o -
wane na 

2020 rok były wykonane. Wy-
konano już oświetlenie uliczne 
w miejscowościach: Wólka 
Cycowska w stronę Maryn-
ki, Wólka Cycowska w stronę 
boiska, Wólka Cycowska tzw.  
Cyganówka, Cyców – łącznik 
ul. Wiejska-Gromadzka, Pod-
głębokie, Garbatówka. Zreali-

zowaliśmy też przyłącze wo-
dociągowe do m. Głębokie (za 
jeziorem) oraz Cyców Kolonia 
Druga. Zakupiliśmy układarkę 
do asfaltu, ciągnik „kubota” 
wraz z osprzętem (przystaw-
ka do odcinania gałęzi, oraz 
przystawka do odmulania ro-
wów), autobus 24 osobowy do 
przewozu uczniów do szkół. 
Rozpoczęliśmy również mo-
dernizację wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Cyco-
wie.

Trwają też prace przy bu-
dowie nowych nawierzchni na 
drogach gminnych. W tym roku 
planujemy drogi: Bekiesz – 
Małków, „Niwa” Świerszczów, 
Biesiadki koło p. Stefańskiego, 
Głębokie obok p. Szysza, Wól-
ka Cycowska w stronę boiska, 
Ostrówek Podyski, Cyców – 
Wólka Cycowska, Janowica. 
Dla realizacji tych inwestycji 
wyłoniony został dostawca 
emulsji asfaltowej i grysu ba-
zaltowego.

Rozmawiał 
Ryszard Nowosadzki

dok. ze str 1

powierzchnię poziomą Pol-
ski przypada rocznie 950 do  
1 200 kWh/m2. Ogniwa solar-
ne przetwarzają z tego na ener-
gię elektryczną ponad 14%, 
przy czym dwie trzecie energii 
pozyskiwane jest latem, a jed-
na trzecia w zimie. Tak więc 
Słońce jest przez cały rok nie 
tylko niewyczerpalnym, ale  
i ekologicznym źródłem ener-
gii, które jest najbardziej przy-
jazne naturze.

W Polsce nasłonecznie-
nie jest w miarę równomier-
ne i  zawiera się w przedziale 
od 1050 – 1160 kWh/m²/rok. 
Największe wartości może-
my zaobserwować w central-
nej części (okolice Poznania, 
Warszawy czy Lublina) i na 
południu kraju (w Krakowie 
czy Rzeszowie).

Liderem fotowoltaiki w 
Europie nie jest Hiszpania 
czy Włochy, jak mogłoby 
się wydawać, tylko Niem-
cy, które znajdują się na tej 
samej szerokości geogra-
ficznej co nasz kraj. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu 
południowoeuropejskie upa-
ły wcale nie służą ani pane-
lom fotowoltaicznym, ani 
sieci energetycznej. Wysoka 
temperatura powoduje na-
grzewanie ogniw, co wpływa 
na spadek ich sprawności. 
Tym samym tamtejsze pane-

le fotowoltaiczne produkują 
mniej energii.  

W czołówce krajów wy-
korzystujących energię ze 
słońca znajduje się także Wiel-
ka Brytania, która ma znacznie 
gorsze warunki nasłonecznie-
nia od Polski (nawet do 25% 
mniejsze nasłonecznienie), ale 
wciąż są one na tyle dobre, że 
fotowoltaika przynosi realne 
korzyści.

Wydajność paneli foto-
woltaicznych w Polsce jest 
na tyle dobra, że udział fo-
towoltaiki w naszym miksie 
energetycznym powinien stale 
rosnąć. Ze względu na poło-
żenie geograficzne nasz kraj  
stanowi bardzo dobre miejsce 
dla inwestycji w sektor foto-
woltaiki.

Projekt realizowany  
w gminie Cyców obejmuje za-
kup i montaż 295 szt. instalacji 
fotowoltaicznych (o mocy 3,4 
kW - 174 szt., 4,08 kW - 43 
szt., 5,44 kW – 78 szt.), 62 szt. 
pieców na biomasę (o mocy 
20 kW) oraz 92 szt. pomp 
ciepła typu powietrze - woda  
(o mocy 5,76 kW).

Ogólna wartość  projek-
tu wyniesie 7 949 157,52 zł, 
wysokość dofinansowania:  
4 953 509,18 zł przy wkła-
dzie finansowym gminy Cy-
ców 2 995 648,34 zł.

UG Cyców
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ogłoszenia drobne
Wynajmę dom drewniany  
w Rogóźnie (gm. Ludwin), 
działka 10 ar, ogrodzona, woda, 
prąd. Od 10.07 - doba 190 zł.  
T: 602 406 545. 

Sprzedam działkę budowlaną 
43ar w Albertowie. Cena do 
uzgodnienia. T: 881 056 080
Sprzedam dom w Milejowie 
przy ul. Bocznej o dwóch 
niezależnych kondygnacjach, 
podpiwniczony na działce 
28ar. budynek gospodarczy 
oraz garaż. Cena 360 tys.zł. 
T: 722 283 096
Sprzedam działkę 984/6, 10 
ar. T: 604 211 316.

Sieć kanalizacyjna w gmi-
nie Milejów jest coraz dłuższa. 
Gmina Milejów realizuje projekt 
budowy kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Milejów tj. w miej-
scowościach: Milejów, Jaszczów, 
Łysołaje i Łysołaje-Kolonia, 
współfinansowany ze środków 
unijnych, którego efektem koń-
cowym będzie wybudowanie ok. 
36 kilometrów nowej sieci oraz 
podłączenie nowych użytkowni-
ków w liczbie ponad 1 900 RLM 
(Realnej Liczbie Mieszkańców).

Projekt kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Milejów obejmuje 
wszystkie gospodarstwa, których 
przyłączenie do projektowanej 
kanalizacji i wykonanie jest moż-
liwe pod względem technicznym.

Przepisy ustawy o utrzyma-

niu czystości i porządku w gmi-
nach, w szczególności jej art. 5 ust. 
1 pkt 2, nakładają obowiązek na 
właścicieli nieruchomości utrzy-
manie czystości i porządku po-
przez przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Gospodarka ściekowa pozostaje 
jednym z najpilniejszych do roz-
wiązania problemów społeczno-
gospodarczych gminy Milejów, 
dlatego przystąpiono do realizacji 
projektu prowadzącego do zago-
spodarowania ścieków bytowych, 
dzięki czemu zwiększy się udział 
osób objętych zbiorczym syste-
mem odprowadzania ścieków. 

Funkcjonujące na terenie 
gminy szamba zostały w więk-
szości wykonane wiele lat temu, 

a ich stan techniczny nie był od 
pewnego czasu weryfikowany, co 
zwiększa ryzyko rozszczelnienia 
zbiornika i zatrucia wód podziem-
nych i gruntów. W jednym obiek-
cie mieszkalnym zameldowane są 
średnio trzy osoby, oznacza to dużą 
ilość ścieków z każdej posesji, a 
więc częste opróżnianie szamb, co 
zwiększa koszty i niedogodności. 
Dzięki budowie kanalizacji two-
rzymy dogodne warunki do życia 
mieszkańcom oraz dbamy o śro-
dowisko naturalne.

Cały projekt obejmuje bu-
dowę ok. 36 km sieci, która ma 
być gotowa do końca 2020 roku. 
Część pieniędzy na ten cel pocho-
dzi z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020, skąd samorząd otrzy-

mał około 85 % dofinansowania 
kosztów kwalifikowalnych. Na 
wniosek wójta gminy Milejów  
we wrześniu 2019 roku, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie zwiększył kwotę dofinanso-
wania o ponad 870 tys. zł. Ak-
tualna wartość dofinansowania 
wynosi ponad 8,7 mln zł! Łączna 
wartość projektu, którego realiza-
cja przypada na lata 2018-2020, 
to koszt ok. 18,5 mln złotych!

Aktualne zaawansowanie 
prac objętych budową sieci kana-
lizacyjnej dla Etapu I – Milejów, 
to ok. 80 %, Etapu II - Jaszczów 
ok. 80 %, Etapu III - Łysołaje 
- ok. 60 %.  Po wybudowaniu 
całej sieci kanalizacji sanitarnej 

i dokonaniu rozruchu, wykonaw-
ca przystąpi do końcowego etapu 
inwestycji, tj. podłączania indy-
widualnych posesji.

W ramach projektu przewi-
dziano również 
modern izac ję 
o c z y s z c z a l n i 
ścieków w zakre-
sie zastosowania 
energooszczęd-
nych źródeł 
oświetlenia oraz 
urządzeń OZE do 
produkcji ciepłej 
wody użytko-
wej. Dla potrzeb 
c.w.u., zaprojek-
towano zestaw 
solarny składający się z 5 kolek-
torów płaskich oraz zasobnika 
500 l. To zadanie Spółki Wodno-
Ściekowej w Milejowie, która jest 
podmiotem upoważnionym do po-
noszenia wydatków w projekcie, 
zostało zrealizowane w I półroczu 
2018, a wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w II półroczu 
2019.  

W trakcie realizacji projek-
tu pojawiły się również nieprze-
widziane problemy. W związku  
z przebudową drogi wojewódzkiej 
829 relacji Łucka -Łęczna-Bisku-
pice, w kilku miejscach pojawiły 
się kolizje z budowaną kanaliza-
cją. Cała procedura zmian projek-
towych, uzyskania zgód itp, trwała 
ponad rok. Dlatego na niektórych 
odcinkach budowa kanalizacji zo-
stała wstrzymana do czasu uzyska-
nia stosownych pozwoleń.

Prace wykonywane podczas 
budowy kanalizacji są robota-
mi ziemnymi, wykonywanymi 
na znacznych głębokościach. 
Wymagają ciężkiego sprzętu i 
generują czasowy nieporządek 
na posesjach objętych budową. 
Pomimo pojedynczych przypad-
ków niezadowolenia większość 
mieszkańców chwali pracę gene-
ralnego wykonawcy - PRI Ener-
gopol-Lublin S.A. Wszystkim 
mieszkańcom dziękujemy za 
ich wyrozumiałość i cierpliwość 

wykazaną podczas robót budow-
lanych.

Projekt pn. „Budowa ka-
nalizacji ścieków w aglomeracji 
Milejów wraz z poprawą efek-
tywności energetycznej na obiek-
cie oczyszczalni ścieków poprzez 
zastosowanie energooszczędnych 

źródeł oświetlenia oraz urzą-
dzeń oze do produkcji cwu” jest 
współfinansowany z Funduszu 
Spójności w ramach Działania 
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach, OŚ priorytetowa 
II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020. 
Celem głównym projektu jest 
zwiększenie liczby ludności ko-
rzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunal-
nych, a tym samym poprawa ja-
kości oraz zapobieganie degradacji 
środowiska poprzez wyposażenie 
całej aglomeracji Milejów w sieć 
kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z wymogami „dyrektywy ścieko-
wej” w zakresie budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej, umożliwiające 
osiągnięcie zgodnego z dyrektywą 
ściekową poziomu wyposażenia 
aglomeracji w sieć kanalizacji sa-
nitarnej. Realizowana inwestycja 
pokrywa 100 % obszaru aglomera-
cji Milejów.

Zakończenie projektu za-
planowano na IV kwartał 2020 
r. Szczegółowe informacje na 
temat realizacji, przebiegu tras 
budowanych przyłączy kana-
lizacyjnych można otrzymać  
w Urzędzie Gminy w Milejowie, 
tel. 81 7572026, 7572005, pok. 
nr 3 (w godz. pracy urzędu). 

Budowa kanalizacji w gminie Milejów 
Lubelski Węgiel “Bog-

danka” S.A. został sponsorem 
strategicznym żużlowego Mo-
toru Lublin –  drużyny wy-
stępującej w najlepszej lidze 
świata. Klub poinformował 
o tym w piątek. Dzięki spon-
soringowi logotypy Bogdanki 
pojawią się na kevlarach za-
wodników, motocyklach oraz 
na klubowych ubraniach.

Kopalnia już w ubiegłym 
roku wspomagała klub, a kon-
kretnie drużynę młodzieżowców 
– Bogdanka Motor Lublin – która 
startowała w Drużynowych Mi-
strzostw Polski Juniorów i dotarła 
do finału. Zdobyła też srebrny me-
dal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych.

– Nasza spółka od kilku 
lat konsekwentnie wspiera lu-
belski żużel. Z uwagą obserwu-

jemy, jak rozwija się klub pod 
względem sportowym i orga-
nizacyjnym oraz dostrzegamy 
duże zainteresowanie żużlem, 
również wśród pracowników 
naszej spółki. Stąd przemyśla-
na decyzja o zaangażowaniu 
w sponsoring Motoru Lublin 
– powiedział Artur Wasil, pre-
zes zarządu Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.

Sponsoring Lubel-
skiego Węgla „Bogdan-
ka” S.A. to dla Motoru 
Lublin szansa na kolejne 
podniesienie poziomu 
organizacyjnego i spor-
towego. Tym bardziej, 
że klub przedłużył też 

współpracę z Perłą – Browary 
Lubelskie S.A. o kolejne trzy 
lata. Co więcej klub ma przyja-
ciół w samorządzie, który chęt-
nie wspiera tą niezwykle popu-
larną dziedzinę sportu w Lubli-
nie. W tym roku miasto przelało 
Motorowi 4 mln zł, a ostatnio 
województwo dorzuciło kolejny 
1 mln zł. W ten sposób udało się 
zgromadzić połowę budżetu.
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LW Bogdanka wspiera żużel

Łęczyński klub bokser-
ski ma nowego prezesa. Ze 
stanowiska odszedł Bogu-
sław Szmuc pierwszy prezes 
i współzałożyciel Gwarka 
Łęczna. Funkcję prezesa ob-
jął Bartłomiej Grygiel.

Bogusław Szmuc kierował 
klubem od 1995 roku. W grud-
niu 2019 roku złożył rezygnację 
z zajmowanej funkcji, ale na 
prośbę Zarządu do 20 czerwca, 
kiedy odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, kierował 
łęczyńskim klubem, a w wybo-
rach już nie startował.

- Dziękuję za 25 lat 
wspólnej pracy, która dała 
mi bardzo dużo satysfakcji, 
poczucia wykonywania poży-
tecznej działalności. Dziękuję 
wszystkim zawodnikom z któ-
rymi pracowałem, działaczom, 
instytucjom sportowym i sa-
morządowym. Dziękuję za 25 

lat wspólnej pracy, wierzę że 
Gwarek dalej będzie się rozwi-
jał - mówił Bogusław Szmuc, 
przekazując klubowy ster w 
ręce Bartłomieja Grygiela.

Nowy prezes Gwarka ma 
40 lat. Jest Absolwentem Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
w Białej Podlaskiej. Od 2006 
roku pracuje jako górnik w LW 
Bogdanka, od roku jest inspek-
torem na swoim oddziale, pełni 
także funkcję wiceprzewodni-
czącego Związku Zawodowego 
Górników w Polsce LW “Bog-
danka” S.A.

W nowym Zarządzie 
Gwarka Łęczna oprócz preze-
sa Grygiela znaleźli się także 
Grzegorz Jadwiżuk, Andrzej 
Grzesiuk, Tomasz Majcher 
(wiceprezesi), Paweł Witkow-
ski, Marek Harasim i Urszula 
Klejna.
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Gwarek ma nowego prezesa

Jak w pandemii prawidłowo myć ręce
Jednym z podstawowych 

sposobów profilaktyki i zapo-
biegania zakażenia korona-
wirusem jest zachowywanie 
zasad higieny i częste mycie 
rąk. I to mycie rąk dokładne, 
odpowiednio długie, ciepłą 
wodą i mydłem. To podsta-
wowe zalecenie Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). 
Przez brudne ręce przenosimy 
wirusa do organizmu.

Dorosłym można to 
wyjaśnić. Gorzej z dziećmi. 
Jak wytłumaczyć naszym 
milusińskim, że ta prosta i z 
pozoru nudna czynność jest 
kluczowa dla naszego zdro-
wia i życia?

Jedna z firm znalazła 
sposób, by z poprawnego 
mycia rąk zrobić dobrą zaba-
wę. Służy do tego specjalna 
pieczątka. Przybijamy ją we-
wnątrz i na wierzchu dłoni 
dziecka. I czekamy 10 sekund 
by specjalny tusz wysechł. 
Teraz można już zapropo-
nować zabawę – dziecko ma 
myć ręce tak by zmyć tusz  
z rąk. Zmycie stempla z dło-
ni oznacza jednocześnie do-
kładne umycie rąk. Łączymy 
przyjemne z pożytecznym. 

Po pewnym czasie u 
dziecka wyrobi się nawyk 
dokładnego mycia dłoni. To 
nie tylko w znacznym stopniu 

zmniejszy ryzyko zachoro-
wania na Covid-19, ale rów-
nież będzie chronić dziecko a 
później i dorosłego od wszel-
kich innych wirusów i bakte-
rii, które ciągle zbieramy na 
naszych dłoniach.

nor


