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Pojezierze: Rok 2015 jest 

specyficzny, ponieważ kończą 

się pieniądze z jednej per-

spektywy finansowej a nie ma 

ich jeszcze z nowej. Wszelkie 

tegoroczne inwestycje muszą 

być więc oparte w decydującej 

mierze o środki własne. Czy 

pomimo tego gmina będzie re-

alizować nowe inwestycje?

Wiesław Pikuła: Rze-

czywiście 2015 rok musimy 
poświecić na dobre przygo-

towanie się do skorzystania z 
dobrodziejstw funduszy z Unii 
Europejskiej, które będą tak 
praktycznie dostępne najwcze-

śniej od roku przyszłego. Nie 
oznacza to jednak wstrzymania 
wszelkich inwestycji w gminie. 
W tym roku przede wszystkim 
chcemy kontynuować budowę 
i modernizację dróg, ponieważ 
zapaść w systemie dróg jest 
ciągle bardzo duża. Chodzi nie 
tylko o drogi gminne ale także 
powiatowe. Podjęliśmy decyzję, 
że drogi gminne będziemy budo-

wać w systemie gospodarczym. 
W tym celu zakupimy w drodze 
przetargu specjalistyczny sprzęt, 
przede wszystkim ciężki wa-

lec drogowy, układarkę asfaltu  
i ciężki samochód ciężarowy. 

W tym roku myślimy też o 
kosztownej ale niezbędnej inwe-

stycji przebudowy ujęć wody. 
Dotychczasowe ujęcia, szcze-

gólnie w Cycowie, są jeszcze z 
lat siedemdziesiątych i nie od-

powiadają współczesnym nor-
mom. Nie dają one możliwości 
pozyskiwania wody o zadowala-

jącej jakości i dlatego musimy je 
przebudować. Wiemy już też, że 
na ten cel powinno się znaleźć 
wsparcie z pieniędzy unijnych. 

Innym ważnym progra-

mem jest budowa oświetleń 
ulicznych, a w pierwszej kolej-
ności  zamiana, często jeszcze 
energochłonnych lamp rtęcio-

wych, na oświetlenie ledowe. 
Zrobiliśmy to już w czterech 

miejscowościach i mieszkańcy 
są bardzo zadowoleni a mamy 
duże oszczędności. W tym roku 
planujemy wymienić oświetle-

nie i przebudować zasilanie w 
Cycowie, przede wszystkim na 
ul. Kościelnej. W dalszej kolej-
ności będziemy starać się o po-

zyskanie środków na wymianę 
oświetlenia z środków unijnych. 

Pojezierze: Nowa perspek-

tywa finansowa zakłada dla 

Polski jeszcze większe środki 

niż poprzednia ale zmienia też 

cele na które można je prze-

znaczyć.

Wiesław Pikuła: Nie zna-

my ich jeszcze wszystkich do-

kładnie, wiadomo jednak, że 
priorytet będą miały zadania mo-

dernizacyjne, w tym dotyczące 
efektywności energetycznej czy 
ochrony środowiska. Dlatego 
oprócz modernizacji oświetlenia 
drogowego w gminie myślimy 
o inwestycjach w odnawial-
ne źródła energii. Niestety nie 
udało się nam przekonać miesz-

kańców do zgody na powstanie 
biogazowni w Ludwinowie, 
rozwijać więc będziemy inne 
odnawialne źródła wytwarzania 
energii. Myślę tu o kolektorach 
słonecznych, ogniwach foto-

woltaicznych i pompach ciepła 
– których instalowanie chcemy 
dofinansowywać.     

Podjęliśmy też decyzję 
o budowie nowej szkoły w 
Świerszczowie. Użytkowany 
budynek nie spełnia wymagań 
stawianych obecnie obiektom 
oświatowym bo jest adaptacją 
budynku mieszkalnego daw-

nego PGR. Ponadto gmina nie 
posiada mieszkań socjalnych. 
Dlatego najbardziej racjonal-
nym rozwiązaniem jest budowa 
szkoły w miejscowości gdzie 
jest dużo dzieci i przywrócenie 
funkcji mieszkalnych w obec-

nym budynku szkoły. Budując 
nową szkołę warto zaznaczyć, 

Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

By w gminie żyło się dobrze
Nadzwyczajną sesję Rady 

Gminy Spiczyn, która odbyła 

się w lutym zdominował te-

mat zwolnionej wieloletniej 

pracownicy Urzędu Gminy. 

Prokuratura prowadzi docho-

dzenie w sprawie wynoszenia 

i ukrywania przez nią doku-

mentów.

16 lutego Dorota Szczęsna, 
wójt gminy Spiczyn zawia-

domiła policję o wynoszeniu 
przez jednego z pracowników 
dokumentów z budynku urzędu. 
Przez otwarciem biur pracowni-
ca urzędu, wraz z pomocnikiem, 
miała bocznym wyjściem wyno-

sić segregatory z danymi. Obraz 
zarejestrowała kamera pobli-
skiego banku.

Podejrzaną o wynoszenie 
dokumentów jest pracownica z 
35 letnim stażem. Po zmianie 
wójta miała na pieńku z nowym 
przełożonym. Jak informowa-

ła na sesji Dorota Szczęsna ich 

rozmowy miały być nagrywane, 
a pracownik zdążył zostać uka-

rany naganą.
Sama podejrzana zaprze-

cza wszystkim rewelacjom. Są-

dzi, że jest szykanowana. Jako 
urzędnik z 35 letnim stażem 
dobrze sprawowała swoją funk-

cję. Przyznaje, że w domu miała 
dokumenty, które służyły jej do 
przygotowania sprawozdania 
dla GUS, a reszta to makulatura 
do zniszczenia.

Obecnie trwa dochodzenie 
w sprawie usunięcia w dniu 16 
lutego 2015 r. w Spiczynie doku-

mentów Urzędu Gminy Spiczyn, 
a następnie ich ukrywania - tj. o 
czyn z art 276 kk zagrożony 2 la-

tami pozbawienia wolności. Jest 
to postępowanie „w sprawie”, 
a więc nikomu dotychczas nie 
przedstawiono zarzutów – mówi 
Beata Syk-Jankowska, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Lublinie.                           GK

Wynosiła dokumenty?

Tydzień po obchodach Na-

rodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, 8 marca, od-

była się w Łęcznej już czwarta 
edycja konferencji edukacyjnej 
dotycząca Żołnierzy Wyklętych. 
Hasło tegorocznej konferencji 
brzmiało: „Polskie podziemie 
niepodległościowe 1944-1963”. 
W sali widowiskowej łęczyń-

skiego CK zgromadziło się po-

nad 120 osób, w tym wielu go-

ści spoza naszego miasta, a co 
najważniejsze także młodzież 
szkolna.

Niezłomni stanęli do walki 
nie tylko przeciw siłom komu-

nistycznym, lecz także wobec 
bezwzględnej propagandzie. 
Żołnierze Wyklęci za walkę o 
wolną, niepodległą i suweren-

ną Polskę zostali pozbawieni 
wszelkich praw, tropieni po 
lasach, więzieni i mordowani 
przez komunistyczne bestie. 

Oprócz łęczyńskiej mło-

dzieży w konferencji udział 

wzięli m.in.: narodowcy z By-

chawy i Chełma. Na sali nie 
zabrakło osób starszych. Z roku 
na rok uczestniczy w niej coraz 
więcej osób. 

Wzorem lat ubiegłych kon-

ferencja podzielona była na dwie 
części. W pierwszej głos zabrał 
Leszek Żebrowski, jako drugi 
wystąpił Tadeusz Płużański. Po-

ruszył wiele ciekawych i drama-

tycznych wątków historycznych i 
rozwinął je o czasy współczesne. 
Według dziennikarza, w wolnej 
Polsce nie tylko nie rozliczono 
winnych zbrodni na Polakach, 
ale przeciwnie, komunistycznych 
zbrodniarzy żegnano z najwyż-

szymi honorami. Jako przykład 
podał pogrzeb komunistyczne-

go generała Wojciecha Jaruzel-
skiego, któremu towarzyszyła 
honorowa asysta wojskowa. Po 
zakończeniu obu części spotka-

nia prelegenci odpowiadali na 
pytania uczestników. 

GK

O żołnierzach niezłomnych

Wielkanoc, to najważniejsze i 
najstarsze święto chrześcijaństwa, 
obchodzone na pamiątkę Zmar-
twychwstania Chrystusa, począt-
kowo świętowane w dniu żydow-
skiej Paschy. Od soboru w Nicei 
(325 rok po Chrystusie) przypada 
w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. Jest więc 
świętem ruchomym wypadającym 
między 21 marca a 25 kwietnia. 

Już sama ruchoma data świad-

czy, że jest to święto symboliczne, 
nie związane z konkretnym dniem 
zmartwychwstania. Wszyscy zna-

my jego przebieg – najpierw poran-

na msza (rezurekcja u katolików, a 
jutrznia dla prawosławnych) i pro-

cesja, potem uroczyste śniadanie 
w gronie rodzinnym, poprzedzone 
składaniem sobie życzeń. Wielka-

noc wieńczy okres Wielkiego Postu i 
jest czasem radości. Radości, z którą 

wiążą się liczne religijne ale i ludo-

we obrzędy, takie jak powszechne do 
dzisiaj święcenie pokarmów, pisanki 
czy śmigus-dyngus oraz te odcho-

dzące w zapomnienie jak topienie 
Judasza, pogrzeb żuru i śledzia czy 
wybijanie jajek.

Jednym z najstarszych, do 
dzisiaj powszechnych w naszym re-

gionie zwyczajów, jest przygotowy-

wanie pisanek i dzielenie się świę-

conym jajkiem. Oba zwyczaje mają 
trochę skomplikowaną drogę do 
chrześcijaństwa. Święcenie pokar-
mów, które później spożywamy na 
śniadanie to bezsprzecznie pogań-

ska tradycja, uświęcona następnie 
przez Kościół. Samo pochodzenie 
tradycji malowania pisanek nie jest 
do końca znane. Prawdopodobnie 
ma swoje korzenie w starożytnej 
Mezopotamii. Pierwsze pisanki, ja-

Wielkanocne jajko

System oświaty a także opieki 
nad dziećmi w Łęcznej czeka w naj-
bliższym czasie mała rewolucja. Po 
pierwsze władze miasta chcą pozbyć 
się Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Zamoyskiego na ulicy Szkolnej 
i jego prowadzenie przekazać wła-

dzom powiatowym. Z drugiej strony 
do łęczyńskiego ratusza trafiła pe-

tycja mieszkańców Łęcznej, doma-

gających się utworzenia w mieście 
samorządowego żłobka.

 Los liceum wydaje się już 
przesądzony, bo czterdziestu 
uczniów w dwóch klasach utworzo-

nych z ostatniego naboru nie wróżą 
dobrze utrzymywaniu szkoły w jej 

obecnym kształcie organizacyjnym. 
O możliwych scenariuszach dla 
tego liceum pisze szerzej Grzegorz 
Kuczyński na naszej stronie inter-
netowej (www.e-pojezierze.pl). W 
skrócie można powiedzieć, że li-
ceum albo czeka reorganizacja, albo 
likwidacja. Inaczej wygląda sytuacja 
w sprawie żłobka, którego powsta-

nia domagają się mieszkańcy grodu 
dzika. Niestety w najbliższych pla-

nach samorządu powstania takiej 
placówki nie przewidziano. Jak 
wynika z wypowiedzi burmistrza 
dla Dziennika Wschodniego utwo-

rzenia żłobka nie zaproponowali ani 

Edukacyjne dylematy
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2 Wesołych  Świąt

W organizmie przeciętnego 
człowieka krąży 5-5,5 litra (70 ml/
kg) krwi i jest to w przybliżeniu 
od 1/13 do 1/12 wagi ciała. Składa 
się ona z komórek (krwinek czer-
wonych, płytek krwi i krwinek 
białych) i części płynnej - osocza 
(plazma) i odpowiada za transport 
elementów morfotycznych krwi 
oraz różnych białek. Dzisiaj o 
krwi wiemy już bardzo dużo i po-

trafimy dzięki niej ratować ludz-

kie życie. Jednak krew zawsze 
budziła ciekawość ludzi. Była w 
kręgach zainteresowania różnego 
rodzaju szamanów, alchemików, 
astrologów, kapłanów, nadwor-
nych medyków, cyrulików a dosyć 
późno prawdziwych uczonych.

Wczesna „medycyna” gu-

stowała zwłaszcza w upuszczaniu 
krwi. Grecy czynili tak przede 
wszystkim w chorobach zakaźnych 
„dla usunięcia nadmiaru wilgoci w 
organizmie”. Rzymianie uważali, 
że krwawienie, pomaga przywró-

cić zaburzoną równowagę organi-
zmu. Rzymski lekarz  Galen, jako 
pierwszy wskazał na ciele człowie-

ka 45 najkorzystniejszych punktów 
upuszczania krwi, określił często-

tliwość i dopuszczalną ilość upusz-

czonej krwi, co nazywano wtedy 
oddychaniem żył. Jednocześnie 
Rzymianie pili ciepłą krew pokona-

nych gladiatorów, żeby przyswoić 
sobie ich siłę, a krew zwierząt mia-

ła leczyć wiele chorób. Starożytna 
medycyna chińska również zaleca-

ła picie krwi dla wzmocnienia or-
ganizmu. Ludzką krew wsiąkniętą  
w bułkę, podawano jako lek prze-

ciwko gruźlicy. Świeżą krew świ-
ni pito w stanach niedokrwistości,  
a krwią tygrysa wypędzano demo-

ny. Egipcjanie też sądzili, że wraz 
z krwią uchodzi zło. Ciało nacina-

no lub nakłuwano więc w różnych 
miejscach. Jednocześnie praktyko-

wali kąpiele w niej „dla przywró-

cenia sił”. Aztekowie i Majowie, 
upuszczali krew by wraz z nią uszły 
z człowieka złe duchy. 

Pierwsze próby przetaczania 
krwi podjęto w XVII wieku, ale 
próbowano przetaczać zarówno 
krew ludzką i zwierzęcą. Były one 
skazane na niepowodzenie do cza-

su, kiedy w 1901 roku austriacki pa-

tolog i immunolog Karl Landsteiner 
odkrył istnienie grup krwi, za co 
otrzymał w 1930 Nagrodę Nobla. 
Kolejne badania rozszerzyły osta-

tecznie liczbę grup krwi do czte-

rech, ale dopiero ujawnienie istnie-

nia czynnika Rh (w 1940 r. ten sam 
Karl Landsteiner oraz amerykański 
hematolog Alexander Wiener od-

kryli, że w czerwonych krwinkach 
większości ludzi znajduje się jesz-

cze tzw. antygen Rh D, który ma 
bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza 
przy dobieraniu krwi dla chorego) 
stworzyło podstawy współcze-

snej transfuzjologii. Nowa wiedza 
szybko dotarła do Polski. Pierwszy 
Ośrodek Przetaczania Krwi powstał 
już w 1935 roku w Łodzi przy cen-

tralnej Stacji Wypadkowej. Rok 
później w Warszawie otwarto Insty-

tut Przetaczania i Konserwacji Krwi 
z Ośrodkiem Krwiodawstwa.

Dzisiaj wiemy w jaki sposób 
bezpiecznie stosować krew dla ra-

towania życia. Problemem jest tyl-
ko ilość tej krwi, którą mogą dys-
ponować lekarze. Chociaż liczba 
osób oddających krew stale rośnie 
to ciągle jest jej za mało w stosun-

ku do potrzeb. W Polsce rocznie 
oddaje krew około 700 tys. osób 
czyli co najmniej o 30 proc. za 
mało. Tym bardziej, że dawców ro-

biących to mniej więcej stale, zrze-

szonych głównie w klubach PCK 
jest trochę ponad 200 tysięcy.      

Taki właśnie klub istnieje 
przy Lubelskim Węglu „Bogdan-

ka” SA. Setka jego członków rocz-

nie oddaje ponad 120 litrów krwi, 
ponad 20 krwiodawców oddało jej 
już powyżej 30 litrów, a są tacy co 
przekroczyli 100 litrów. To przejaw 
solidarności górniczej. Solidarno-

ści ludzi, którzy kiedyś sami mogą 
potrzebować krwi, a dziś dzielą się 
nią z innymi. Jednak górniczy klub 
skupia nie tylko przedstawicieli 
tego zawodu, są w nim pracow-

nicy administracji i spółek współ-
pracujących z kopalnią. Przyjęci 
zostaną zresztą wszyscy chętni do 
dzielenia się tym darem życia. Tym 
bardziej, że istniejący kiedyś miej-
ski klub przestał istnieć. Zapewne 
z braku wsparcia władz samorzą-

dowych, którego na szczęście nie 

skąpią ostatnie zarządy kopalni. 
Tak więc, chociaż i w działalności 
górniczego klubu krwiodawców 
były gorsze momenty, to może on 
się szczycić nagrodami i odzna-

czeniami PCK zarówno dla klubu 
jak i jego pojedynczych członków 
– w tym najwyższym indywidual-
nym wyróżnieniem, czyli Krysz-
tałowym sercem. Kilka miesięcy 
temu, z okazji 95-lecia PCK od-

znaki honorowe PCK otrzymali na 
przykład Dariusz Ciężkowski oraz 
Henryk Kuźmiński. 18 kwietnia br. 
zostaną krwiodawcom z naszego 
województwa przyznane kolejne 
odznaczenia – resortowe odznaki 
„Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” 
jak i państwowe Krzyże Zasługi  
i Ordery Odrodzenia Polski. 

I to są praktycznie jedyne 
„profity” jakie otrzymują honoro-

wi krwiodawcy. Dlaczego więc to 
robią? Bo może jeszcze dla niektó-

rych zwykła bezinteresowna pomoc 
innym dużo znaczy. Bo po prostu 
chcą pomagać, tak jak to potrafią 
najlepiej. I dlatego nie ubierają swo-

jej działalności w górnolotne słowa. 
Chcą być zwyczajnie przydatni  
i pomocni. Tak przynajmniej wy-

nika z rozmowy z krwiodawcami  
z klubu przy LW „Bogdanka” S.A.

Ryszard Nowosadzki

ps. Członkowie zarządu klubu  

w każdy trzeci poniedziałek mie-

siąca pełnią dyżury  w godz. 8-15  

w budynku szkolenia w Bogdance.

Dają innym nadzieję
Dariusz Ciężkowski odpowiedział na jeden z licznych apeli ogłaszanych w Bogdance na początku lat 

osiemdziesiątych i z czasem stał się stałym honorowym krwiodawcą, dzisiaj z przeszło trzydziestoletnim 
stażem. Henryk Kuźmiński już na Śląsku poszedł w ślady starszego brata i też stał się krwiodawcą. Tą 
pozazawodową aktywność kontynuował i dalej prowadzi podczas pracy w Bogdance. Pierwszy kontakt  
z krwiodawstwem Marcina Molesztaka miał miejsce podczas służby wojskowej. Nie ukrywa, że w tam-

tym okresie na oddawanie krwi największy wpływ miała rekompensata w postaci urlopu. Po zakończeniu 

służby wojskowej miał dwa lata przerwy, ale i tak w końcu do krwiodawstwa powrócił. Teraz wszyscy 

trzej są członkami pięcioosobowego zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Z. Goli, który od 

1982 roku działa przy kopalni w Bogdance. Klub liczy dzisiaj 105 osób, a tylko ci trzej opisani wyżej 

jego członkowie oddali już ponad 300 litrów krwi. Krwi, której pomimo olbrzymiego postępu medycyny  

i biotechnologii z nią związanych nic nie jest w stanie zastąpić.

Przegląd Cycowa

W budżecie  Gminy Cy-

ców zostało zapisanych wiele 

zadań, które będą realizowa-

ne sukcesywnie.

Gmina kolejny rok udzie-

liła dotacji na prowadzenie 
zajęć dydaktyczno-wycho-

wawczych w ośmiu punktach 
przedszkolnych w miejsco-

wości: Bekiesza, Garbatów-

ka, Głębokie, Janowica, Ko-

pina, Malinówka, Stawek i 
Świerszczów. Jest to kontynu-

acja wcześniej realizowane-

go projektu ze środków Unii 
Europejskiej. Niestety został 
on zakończony i wychodząc 
jakby naprzeciw potrzebom 
społeczeństwa, wykładając 
pieniądze z budżetu gminy, za-

jęcia będą dalej kontynuowane 
w punktach przedszkolnych, 
gdyż rozwój dzieci i edukacja 
wczesnoszkolna jest bardzo 
istotna. 

Kolejny rok gmina Cyców 
dofinansowuje do budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków i do kolektorów sło-

necznych.
Największe wyzwania 

czekają  jednak przy realizacji  
większych zadań inwestycyj-
nych w 2015r.

W planach jest przebu-

dowa drogi gminnej w miej-
scowości Malinówka. Jest 
to dość duży odcinek drogi, 
będzie to budowa wieloeta-

powa, a w pierwszej kolej-
ności zlecono wykonanie do-

kumentacji. Według planów 
zostanie położony dywanik 
asfaltowy, jest również ko-

nieczność urządzenia tzw. 
„mijanek” na poboczach. 

Kolejnym zadaniem jest 
przebudowa drogi gminnej 
od drogi wojewódzkiej do 
miejscowości Adamów, na 
odcinku  tym również pla-

nowany jest dywanik asfal-
towy, w pierwszej kolejności 
zostanie zlecona dokumenta-

cja na to zadanie.
W planach  jest również 

przebudowa chodników w 
miejscowości Cyców na dłu-

gości ok.1 km nawierzchni 
z kostki brukowej (ul. Sien-

kiewicza, Słowackiego,Mic-

kiewicza).  Kolejnym istot-
nym zadaniem jest  również 
budowa ciągu pieszego na 
długości ok. 0,86 km z kostki 
brukowej na odcinku Cyców 
– Wólka Cycowska (przy 
drodze gminnej przez most 
na rzece Śwince), w chwili 
obecnej  zlecono wykonanie 

dokumentacji na w/w zada-

nie.
Kolejnym zadaniem jest 

wykonanie nawierzchni as-

faltowej na drodze gminnej 
od P. Zima    (Podgłębokie w 
kierunku posesji P. Świeca Z. 
do Wólki Cycowskiej koło P. 
Majewskiego do drogi krajo-

wej nr 82). 
Żeby usprawnić pracę na 

drogach gminnych, gmina za-

kupi skraplarkę do asfaltu, wał 
drogowy i samochód ciężaro-

wy. Pozwoli to zaoszczędzić 
wiele pieniędzy, dzięki temu 
zostanie  wykonane systemem 
gospodarczym więcej dróg 
gminnych. Planowany jest  
również zakup kosiarki do ko-

szenia poboczy w pasach dróg 
gminnych, gdyż corocznie sta-

nowi to problem, że względów 
estetycznych jak również bez-

pieczeństwa.
W budżecie gminy wyod-

rębniono też środki stanowiące 
fundusz sołecki w podziale na 
poszczególne 27 sołectw, każ-

de sołectwo podjęło decyzję o 
przeznaczeniu swojego fundu-

szu na 2015 rok.
W sołectwach nie posia-

dających budynków użytecz-

ności publicznej tj. świetlic 
wiejskich, remiz OSP, więk-

szość środków przekazano 
na remont dróg gruntowych 
kruszywem, remont oświe-

tlenia ulicznego a nawet 
plany budowy i rozbudo-

wy istniejących oświetleń 
ulicznych w poszczególnych 
sołectwach. Jest również 
potrzeba wznawiania granic 
dróg gminnych gdyż przez 
lata uległy przesunięciom  
w granicach.

W sołectwach będących  
w posiadaniu remiz OSP czy 
też świetlic wiejskich – fundusz 
sołecki przekazano na dalsze 
remonty w/w obiektów tj.:

- Głębokie, Cyców – do-

cieplenie budynku remizy
- Nowy Stręczyn – remont 

części świetlicy adaptacja czę-

ści wschodniej budynku,
- Małków – wykonanie in-

stalacji wodno-kanalizacyjnej 
i pomieszczenia sanitarnego w 
budynku świetlicy

- Zaróbka – doposażenie 
remizy i aneksu kuchennego

- poprawa estetyki wokół 
świetlic w Garbatówce i Mali-
nówce poprzez ułożenie kostki 
brukowej,

- urządzenie przy świetli-
cach altan (Ludwinów), zakup 

mini siłowni (Stawek), dopo-

sażenia istniejących placów 
zabaw (Kopina) czy też urzą-

dzenie nowego placu zabaw 
(OSP Janowica).

W dwóch przypadkach tj. 
Świerszczów i Cyców podjęto 
decyzję o rozbudowie budyn-

ku OSP. 
W Świerszczowie przebu-

dowa będzie polegała na po-

większeniu sali, przebudowie 
części sanitarnej, pomieszczeń 
magazynowych i socjalnych, 
jak również dachu celem uzy-

skania dodatkowych pomiesz-

czeń. 
W Cycowie rozbudowa 

jest konieczna, gdyż OSP jest 
w krajowym systemie ratow-

niczo-gaśniczym. Zakres robót 
obejmie dobudowę części so-

cjalnej dla strażaków (parter) 
na piętrze dzięki rozbudowie 
zostanie wykorzystana część 
magazynowa i zmodernizowa-

na część sanitarna.
W planach jest również 

potrzeba zakupu ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśni-
czego z napędem 4x4 dla jed-

nostki OSP w Cycowie.
Jednostka  z Cycowa jest 

jedną z najprężniej działa-

jących  jednostek ochotni-
czych straży pożarnych na 
terenie powiatu łęczyńskie-

go. Włączenie jej do struktur 
krajowego systemu ratow-

niczo–gaśniczego spowodo-

wało znaczne podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa 
pożarowego oraz odciąże-

nie sił i środków Państwo-

wej Straży Pożarnej pod ką-

tem działań prowadzonych 
na terenie całego powiatu,  
a szczególnie w jego wschod-

niej części, gdzie ze względu 
na dużą odległość – czas do-

jazdu do zdarzenia jednostek 
PSP nierzadko przekracza 30 
min. Jednostka jest również 
włączona do struktur Woje-

wódzkiego Obwodu Opera-

cyjnego w ramach kompanii 
gaśniczej Chełm – wariant 
przemysłowy.

W dziale gospodarka odpa-

dami gmina planuje utworze-

nie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, jest to 
inwestycja rozłożona na 3 lata. 
W 2015r zostanie przygotowa-

na i opracowana dokumenta-

cja niezbędna do utworzenia 
PSZOK, wstępnie zostanie 
przygotowany i utwardzony 
plac pod budowę.

Gmina  Cyców w ramach 
porozumienia między jednost-
kami samorządu terytorialnego 
udzieliła też dotacji celowej na 
realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiato-

wej Nr 1625L Cyców-Janowi-
ca-Nadrybie Etap II”.

Główne zamierzenia inwestycyjne 

w 2015 roku w gminie Cyców  
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że chcemy ją postawić w tzw. 
technologii budynku pasywnego 
czyli oszczędzającego energię, 
a nawet samowystarczalny pod 
tym względem. Taki budynek 
będzie droższy w wykonaniu ale 
zdecydowanie tańszy w eksplo-

atacji a ponadto mam nadzieję, 
że uzyskamy na niego unijne 
wsparcie. Mimo wszystko bę-

dzie to kosztowna inwestycja, 
ale bez szkoły, drogi czy sklepu 
mieszkańcy będą z gminy ucie-

kać. Tworzenie dobrych warun-

ków do życia powoduje zaś, że 

w gminie Cyców liczba ludności 

rośnie! Na przestrzeni ostatnich 

lat liczba mieszkańców naszej 

gminy powiększyła się o czte-

rysta osób. Idąc tym tokiem 

myślenia podejmiemy się też 

rozbudowy w Cycowie przed-

szkola. O ile bowiem w oko-

licznych miejscowościach nie 

ma problemów z miejscami dla 

dzieci w przedszkolach, mamy 

tam osiem punktów przedszkol-

nych, to w samej stolicy gminy 

nie wszystkie dzieci mogą pójść 

do przedszkola. Tu też są szanse 

na unijne pieniądze. Muszę też 

powiedzieć, że tak duża ilość 

pieniędzy z UE skłoniła mnie do 

zatrudnienia w gminie pracow-

nika, którego podstawowym 

zadaniem będzie wyszukiwa-

nie programów unijnych, które 

mogłyby wesprzeć nasze cele 

rozwojowe. Jednocześnie ma on 

zapewnić prawidłowe sporzą-

dzanie unijnych projektów tak 

by nie stracić tej niepowtarzal-

nej szansy na rozwój gminy. 

Pojezierze: Jak Pan nato-

miast ocenia szanse Cycowa na 
rozbudowę przemysłu, zwłasz-

cza wydobywczego? Chętnych 

jest podobno wielu, od wydo-

bywania gazu łupkowego po 

tradycyjny węgiel.

Wiesław Pikuła: Szczerze 

mówiąc w tym zakresie najbar-
dziej liczę na Lubelski Węgiel 
„Bogdankę”. Pozostałe inwe-

stycje w wydobycie surowców 
to ciągle mniej lub bardziej 
zaawansowane projekty. Zo-

baczymy co z nich wyjdzie. 
Chciałbym jednak podkreślić, 
że gmina dysponuje terenami 
przewidzianymi pod różnoraką 
działalność przemysłową, a po-

nadto  gwarantujemy daleko idą-

cą pomoc każdemu kto chciałby 
zainwestować na naszym te-

renie w produkcję. Nie czeka-

my jednak biernie na bogatego 
inwestora. Z uwagi na to, że 
gmina jest rolnicza, o czystych 
glebach, będziemy pomagać ro-

dzimym rolnikom w otwieraniu 
gospodarstw ekologicznych. Dla 
wsparcia ich działań myślimy o 
otwarciu u nas miejsca sprzeda-

ży ich produktów, może nawet 
w wymiarze hurtowym.

rozmawiał Ryszard Nowosadzki

By w gminie żyło się dobrze
dok. ze str 1

K R O N I K A     Z D A R Z E Ń
Uratowali 34. latka

15 marca po godz. 20 na numer 
alarmowy 997 zatelefonował męż-

czyzna. Zapłakany i roztrzęsiony 
oświadczył, że odbierze sobie życie 
i rozłączył się. Dyżurny łęczyńskich 
policjantów natychmiast nawiązał 
połączenie z mężczyzną. Zaczął go 
uspokajać, a jednocześnie podczas 
rozmowy dowiedział się gdzie on 
obecnie się znajduje. W ustalone 
miejsce skierowano patrol policji 
oraz pogotowie ratunkowe. Poli-
cjanci odnaleźli mężczyznę w gm. 
Puchaczów. Stał przy drzewie trzy-

mając w ręku pasek. Okazał się nim 
34. letni mieszkaniec powiatu łę-

czyńskiego. Był pijany. Miał blisko 
2 promile alkoholu w organizmie. 
Po przebadaniu przez lekarzy został 
osadzony w policyjnym areszcie do 
wytrzeźwienia.
Odnaleźli poszukiwanego

Kryminalni z Komendy Powia-

towej Policji w Łęcznej w jednym 
z domów na terenie gm. Milejów 
zatrzymali 47. letniego mieszkańca 
tej gminy. Mężczyzna poszukiwany 
był Europejskim Nakazem Areszto-

wania, wydanym przez niemiecki 
wymiar sprawiedliwości za wyłu-

dzenie podatku w kwocie ponad 23 
milionów euro. Poszukiwany trafił 
do Sądu Okręgowego w Lublinie 
gdzie zostały podjęte decyzje w za-

kresie procedury ekstradycyjnej.
Tragiczny pożar domu

Łęczyńscy policjanci pod nad-

zorem prokuratora ustalają okolicz-

ności tragicznego w skutkach poża-

ru, do którego doszło nad ranem ok. 
godz. 3,40, 6 marca w miejscowo-

ści Zofiówka gm. Łęczna. W poża-

rze budynku mieszkalnego zginął 
56. letni mężczyzna, jego 57. letnia 
żona z poparzeniami ciała została 
przewieziona do szpitala w Łęcz-

nej. Przybyli na miejsce strażacy (5 
zastępów straży pożarnej: 3 zastępy 
z KP PSP w Łęcznej oraz 2 jednost-
ki OSP: Łęczna i Spiczyn) stwier-
dzili, że pali się pokój na pierwszym 

piętrze w budynku murowanym, 
krytym blachą. Poszkodowana ko-

bieta znajdowała się na zewnątrz, 
udzielano jej pomocy medycznej. 
W trakcie akcji gaśniczej strażacy 
w pokoju odkryli zwęglone zwłoki 
56. letniego mężczyzny. Decyzją 
prokuratora ciało mężczyzny zosta-

ło zabezpieczone celem wykonania 
sekcji zwłok. Akcja ratowniczo-
gaśnicza trwała 2 godz. 20  min., 
a ze wstępnych ustaleń wynika, że 
przyczyną pożaru mogło być zapró-

szenie ognia.    
Podpalacze w rękach policjantów

Łęczyńscy policjanci ustalili 
sprawców podpaleń słomy i siana, 
a także zniszczenia przystanku au-

tobusowego do których doszło pod 
koniec lutego w gminie Puchaczów. 
To młodzi mieszkańcy gminy Sie-

dliszcze w wieku 15, 16 i 17 lat. 
Pokrzywdzony wartość strat spo-

wodowanych podpaleniem słomy i 
siana oszacował na kwotę około 3 
tys. zł. 17-latkowi wkrótce zostaną 
przedstawione zarzuty zniszczenia 
mienia. Natomiast nieletnimi zaj-
mie się sąd rodzinny i nieletnich.

Do zatrzymania przyczyniło 
się zgłoszenie jakie w sobotę 28 lu-

tego około godziny 23.00 otrzymali 
policjanci. Wynikało z niego, że w 
miejscowości Zawadów gm. Pu-

chaczów trzech młodych mężczyzn 
próbuje podpalić przystanek oraz 
podpalają stertę z belami siana. Na 
miejsce natychmiast został skiero-

wany patrol policji. Okazało się, że 
sprawcami podpaleń są mieszkańcy 
gm. Siedliszcze. To nie jedyne ich 
przewinienie. Dwa dni wcześniej w 
tym samym miejscu podpalili skła-

dowaną przy zabudowaniach gospo-

darczych słomę i siano. Wówczas 
powstały straty na kwotę 2.000 zł. 
17. letni sprawca usłyszał zarzuty, 
natomiast nieletnimi podpalaczami 
zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
za zniszczenie mienia grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności.    (nor)

kie zostały odkryte, pochodzą sprzed 
4 tys. lat. Według badań „jajko” 
przez wieki było symbolem nowe-

go życia, odrodzenia, pomyślności, 
zwycięstwa dobra nad złem. Zwy-

czaj malowania jajek znany był też 
w czasach cesarstwa rzymskiego. 
Najstarsze polskie pisanki pochodzą 
z X wieku (znalezione w Opolu), ale 
prawdopodobnie zdobienie jaj Sło-

wianie znali wcześniej. Początkowo 
Kościół zabraniał jedzenia jajek w 
czasie Wielkanocy. Zakaz cofnięto 
ostatecznie w XII wieku, wymagano 
jednak  odmówienia przed posiłkiem 
modlitwy. Wynikało to z dążenia do 
rozdzielenia zwyczajów Kościoła od 
obrzędowości pogańskiego święta 
związanego z czcią zmarłych.

W sumie nie jest najistotniejsze 
jak rodził się zwyczaj malowania 
pisanek. Dzisiaj są po prostu obecne 
na większości polskich świątecz-

nych stołów. Niestety coraz rzadziej 
przygotowujemy je sami, często 
kupujemy – te które najbardziej się 
nam podobają. Tymczasem wzór a 
zwłaszcza kolor miał kiedyś wiel-
kie znaczenie. Żółty symbolizował 
światło, mądrość, szczęście i miłość. 
Pomarańczowy był wyrazem siły, 
gniewu ale też szlachetnych pobu-

dek. Ogień reprezentował czerwony, 
który jednocześnie miał uosabiać 
czyn, miłość, radość i duchowe prze-

budzenie. Zielony symbolizował po-

konanie przeszkód, nadzieję, świe-

żość, płodność. Co ciekawe czarny 
był zarówno wyrazicielem śmierci 
i strachu ale też doskonałości. Bia-

ły dziewictwa, niewinności, jak też 
narodzin i odrodzenia. Fioletowy 
wiary, zaufania oraz cierpliwości  
i sumienności. Niebieski symbolizo-

wał niebo, powietrze. Dzisiaj to już 
tylko ciekawostkowa symbolika.

                    (nor)      

Wielkanocne jajko
dok. ze str 1

Kupię ziemię w okolicy Łęcz-

nej. Tel. 605 231 439
Sprzedam mieszkanie 32m2 
8 piętro(2 pokojowe – balkon) 
Cena do uzgodnienia. Tel. 665 
324 742
Sprzedam działkę, 0,96h w 
Łęcznej, pomiędzy szpitalem 

a salą gimnastyczną, przezna-

czenie – zabudowa jednoro-

dzinna. Cena do uzgodn. Tel. 
817521986, 507086044 (po 
godz. 15). 
Sprzedam garaż w Łęcznej, 
przy ul. Leśnej. Możliwość kup-

na na raty. Tel. 602 598 557
Sprzedam działkę budowlaną, 
96ar, Albertów II, tel. 516 034 477

radni koalicyjni ani opozycja. 
Problem jednak istnieje. Dla-

tego prosimy naszych Czytelników 
o opinie w obu tych sprawach – li-
stownie lub drogą elektroniczną 

pojezierze@wp.pl. Najciekawsze 
wypowiedzi opublikujemy na na-

szej stronie, a całość materiału wy-

korzystamy w materiale prasowym, 
który chcemy wkrótce przygoto-

wać.                                          (nor)

Edukacyjne dylematy
dok. ze str 1

Wesołych  Świąt


