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Dwanaście projektów (z 24 
zakwalifikowanych) zostanie 
zrealizowanych w ramach II 
edycji budżetu obywatelskiego 
w Świdniku. W głosowaniu nad 
ich wyborem wzięło udział po-
nad 5,2 tys. osób. 

Największe poparcie bo aż 
956 głosów uzyskał projekt pod 
tytułem „Inwestycja na lepsze ju-
tro”. Dotyczy przygotowania doku-
mentacji na rozbudowę budynku i 
utworzenie sal terapeutycznych do 
wielospecjalistycznej pomocy przy 
ul. Kościuszki 8, gdzie funkcjonuje 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym. Kolejne miejsce z poparciem 
902 głosów uzyskał projekt Media-
Strefa, w którym chodzi po prostu 
o zakup dla biblioteki publicznej 
audiobooków, e-booków, filmów 
DVD, itp. oraz sprzętu i wyposaże-
nia.  Na trzecim miejscu, z 739 gło-
sami, znalazł się projekt dotyczący 
organizacji zajęć terapeutycznych 
dla osób wymagających specjali-
stycznej pomocy przy rozwiązywa-
niu problemów wychowawczych, 
emocjonalnych i społecznych.

Niewiele mniej, bo 729 gło-
sów, uzyskał projekt „Na dobry 
początek II” skierowany do dzieci 
wymagających diagnozy i terapii 
dysleksji, integracji sensorycznej 
i innych zaburzeń. Świdniczanie 
opowiedzieli się też za sensorycz-
nym parkiem wyobraźni na terenie 
Przedszkola nr 4 przy ul. Krucz-
kowskiego, projektem „Rodzinne 
Wyzwania”, pomysłem kina ple-
nerowego na 200 miejsc przy ulicy 
Cisowej oraz interaktywną ścieżką 
edukacyjną w Zespole Szkół nr 2 – 
takim mini warszawskim Centrum 
Nauki Kopernik. 

Do realizacji wybrano też 
nową ścieżkę rowerową od 
skrzyżowania ul. Wyszyńskiego 
z ul. Spółdzielczą do ul. 3 Maja, 
miasteczko ruchu drogowego 
na terenie SP nr 5, usprawnienia 
dla rowerzystów i osób niepeł-
nosprawnych na osiedlu Wschód 
oraz rewitalizację boiska przy ul. 
3 Maja i wykonanie tu parku do 
zajęć Street Workout czyli ćwi-
czeń w przestrzeni miejskiej.

Projekty będą realizowane w 
2017 roku.                           (rkn) 

Świdniczanie wybrali

Rozpoczęcie budowy kom-
pleksu nowoczesnych boisk 
sportowych na terenie szkół 
przy ul. Bogdanowicza za-
kończyło wieloletnią tradycję 
organizowania tam obchodów 
miasta. 

W przyszłym roku imprezę 
trzeba będzie przenieść. Problem 
w tym, że Łęczna nie dysponuje 
odpowiednim miejscem i zaple-
czem. W koncepcjach pojawiało 
się targowisko na Pasterniku, 
ale podobnie jak park w Pod-
zamczu są na uboczu. Wstępne 
rozpytywanie wskazywało, że 

tam mieszkańcy Łęcznej poszli-
by niechętnie. Dlatego  w przy-
szłym jubileuszowym 550 roku 
istnienia miasta Łęczna trzeba 
będzie zmienić formułę impre-
zy. Prawdopodobnie będzie to 
dwa dni koncertów na stadionie 
w Łęcznej. Jeden z disco polo, 
które bije rekordy popularności 
i przyciąga rzeszę ludzi, drugi 
rodzinny, z rockową lub popo-
wą gwiazdą wieczoru. Niewy-
kluczone, że podobnie jak np.  
w pobliskim Świdniku wejście 
na teren imprezy będzie bileto-
wane.                                       WB

Dni Łęcznej za opłatą?
Blisko 600 osób podpisało 

się pod protestem przeciwko bu-
dowie spopielarni zwłok, którą 
chce wybudować w Jaszczowie 
właściciel zakładu pogrzebowe-
go” Beczkalski - Łęczyński Dom 
Pogrzebowy” prowadzonego  
w tej samej miejscowości.

Pisma w tej sprawie trafiły 
do wójta Milejowa Tomasza Su-
rysia oraz starosty Romana Cho-
lewy, na którym spoczywa de-
cyzja o wydaniu lub niewydaniu 
pozwolenia na budowę.

Sprawa jest trudna, bo praw-
nie sam pomysł, lokalizacja i doku-
menty są zgodne z przepisami. Sta-
rosta powinien wydać pozwolenie 
na budowę, ale w grę wchodzą tak-
że niepisane normy i zasady współ-
życia społecznego. 21 października 
na nadzwyczajnej Sesji Rady Gmi-

W Jaszczowie nie chcą spopielarni zwłok

Mieszkańcy protestują
ny Milejów radni jednogłośnie po-
parli przeciwników spopielarni. 
Sesja miała jednak burzliwy prze-
bieg. Obecni na niej protestujący 
najwięcej żalu mieli do urzędni-
ków gminy za brak informacji o 
zamiarach zakładu pogrzebowego. 
– Już w lutym firma wystąpiła do 
gminy Milejów o wyrys z planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Gmina nie wiedziała, po co im ta 
mapka? – pytała Agnieszka Ko-
zak-Prus, jedna z  protestujących. 
– My mamy obowiązek wydać taki 
wyrys. Nie jesteśmy stroną w tym 
postępowaniu. Pozwolenie na bu-
dowę wydaje starostwo – bronił się 
Sławomir Czubacki, zastępca wój-
ta Milejowa. 

Pogląd radnych gminy Mi-
lejów poparli radni powiatowi. 

Kolorowa lokomotywa  
z trzema wagonikami, oświetlo-
na blisko 12 tysiącami światełek 
stanie na Rynku I w Łęcznej. To 
kolejny świąteczny zakup. 

W ubiegłym roku w Łęcznej 
ustawiono cieszące się olbrzymim 
zainteresowaniem 8,8 metrowe 
drzewko ozdobione bombkami i 
kokardami. To właśnie przy niej 
najchętniej wykonywano świą-
teczne zdjęcia. W tym roku wokół 
kolorowego drzewka pojawi się 
ozdobny płotek.

Natomiast, już za kilka tygo-
dni, w miejscu gdzie w lecie oczy 
cieszy kolorowa fontanna pojawi 
się lokomotywa z wagonami. Do 
ciuchci i jednego z wagoników 
będzie można wsiąść, pomyśleć 

życzenie i zrobić pamiątkową fo-
tografię. To nie koniec miejskich 
zakupów. Kolejne iluminacje po-
jawią się na słupach oświetlenio-
wych przy ulicy Górniczej i dal-
szej części ul. Stefanii Pawlak. W 
ten sposób świąteczną atmosferę 
będzie można poczuć w kolejnych 
częściach miasta. 

Magistrat ozdabia miasto od 
2014 roku. Wtedy pierwsze ilu-
minacje pojawiły się na alei Jana 
Pawła II, ulicy Targowej, części 
Stefanii Pawlak oraz na Rynku I. 
Tegoroczne zakupy są  odpowie-
dzią na oczekiwania mieszkańców 
Łęcznej. Choinka oraz lokomoty-
wa zmontowane zostaną najpóź-
niej do 6 grudnia.

BB

Świąteczna kolejka  w Łęcznej

Obraźliwe słowa wobec 
prezydenta 43-latek zamieszczał 
w komentarzach pod artykułem 
na portalu internetowym w nocy 
z 22 na 23 lipca 2015 r. Nazwał 
prezydenta Komorowskiego m.in. 

„podłym łajdakiem”, „niewolni-
kiem z WSI”. Oskarżony posługi-
wał się nickiem „jenotic”.

Mężczyzna już wcze-
śniej popełniał podobne czyny.  

Obraził prezydenta RP
Sąd Okręgowy w Lublinie wymierzył 43-letniemu Grzego-

rzowi J. z Łęcznej karę ograniczenia wolności w zawieszeniu, za 
obrazę byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego.
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Świętując 11 listopada upamiętniamy odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku. Po 123 latach zniewolenia przez zaborców znów 
mogliśmy tworzyć własną państwowość. 11 listopada to oczywiście data 
umowna, bo odzyskanie niepodległości było pewnym procesem. Sama ta 
data skądinąd stała się przedmiotem sporu w okresie II Rzeczpospolitej,  
a ustanowienie święta nastąpiło dopiero 23 kwietnia 1937r. Co się z nią wią-
że? Przede wszystkim przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego i ogło-
szenie rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną 
klęskę Niemiec.

Ważniejszy od kontrowersji wokół daty był jednak spór o kształt od-
rodzonej Polski, bo przecież nie można było wrócić do realiów sprzed po-
nad wieku. Tymczasem w Europie wrzały bardzo różne trendy. Niektórzy 
zwracali się ku różnorakim socjalizmom, rodziła się laicyzacja (Francja),  
a na wschodzie była Rosja bolszewicka z krwawą komunistyczną ideolo-
gią. W tym ogólnoeuropejskim chaosie idei spierali się polscy monarchiści 
z socjalistami, narodowcy z piłsudczykami, swoje racje wykładali ludowcy 
i partie mniejszości narodowych. Nie wyszła z tych sporów całkowicie uda-
na Rzeczpospolita. Była gnębiona najpierw sejmokracją, później dzielona 
quasi-dyktaturą Piłsudskiego, by po 1935r wpaść w ręce walczących o wła-
dzę „spadkobierców” Marszałka. Posiadanie większości w sejmie i senacie 
pozwalało sanacyjnemu rządowi na realizację planu likwidowania demo-
kracji parlamentarnej na rzecz systemu władzy centralnej. Opozycjonistów 
wsadzano do więzień. Ale było coś, co ten konglomerat pozaborowych 
nawyków i politycznych ideologii potrafiło jednak spoić. Otóż w Polsce 
międzywojennej Polacy odczuwali głęboką identyfikację z państwowością. 
Mieli silne poczucie etosu państwowego. Była to mocna podstawa ówcze-
snego światopoglądu, szczególnie w umysłach polskich elit.

Czy dzisiaj polskie elity, zwłaszcza polityczne mają ten etos? War-
to się nad tym zastanowić, ciesząc się, że mamy wolną Polskę.

R. Nowosadzki 
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Światowy PKB w 2015r., 
wzrósł średnio o 3%. Dwa 
kraje wyraźnie przekroczyły 
tą wartość, tj. Chiny (6,9%) 
i Indie (7,4%). Według pro-
gnoz OECD wzrost PKB  
w 2016r., w Indiach dalej bę-
dzie wzrastał, a w Chinach 
nastąpi pewne ostudzenie 
gospodarcze (wzrost PKB  
o około 6%). Tak, więc  
w przyszłości przede wszyst-
kim Indie i południowo-
wschodnia Azja, będą kreato-
rami przyśpieszonego rozwo-
ju gospodarczego. 

Węgiel, pomimo rosnące-
go udziału odnawialnych nośni-
ków energii w miksie produkcji 
energii elektrycznej, pozosta-
nie główną bazą zaopatrzenia 
w energię. Przemawia za tym 
przede wszystkim korzystna ce-
nowo i zasobowo podaż węgla 
i budowa nowych elektrowni 
węglowych, w krajach rozwija-
jących się gospodarek, o zwięk-
szonym popycie energii.

Międzynarodowa Agencja 
Energii przewiduje, że spadał 
będzie popyt na węgiel (łącznie 
z węglem brunatnym) w kra-
jach należących do OECD, zaś 
wzrastał będzie w krajach nie-
należących do OECD. Główny 
scenariusz Międzynarodowej 
Agencji Energii wskazuje, że 
do 2020 roku wystąpi wzrost 
zużycia węgla o 18% (do 1,1 
mld t) w krajach nienależących 
do OECD (Organizacja Współ-

pracy Gospodarczej i Rozwo-
ju). Ten wzrost jest o wiele 
większy, aniżeli oczekiwany 
spadek w krajach OECD. 

Międzynarodowa Agencja 
Energii przewiduje, że global-
nie handel morski węglem z 1,2 
mld ton w 2016r. wzrośnie do 1, 
35 mld t w 2020 roku. 

W tej sytuacji, czyli spo-
dziewanego większego popytu 
na węgiel konieczne są do-
datkowe zdolności eksporto-
we i wydobywcze. Jak widać 
przeczy to rozpowszechnionej 
kampanii odchodzenia od wy-
korzystywania kopalnych/or-
ganicznych nośników energii. 

Sytuacja na światowym 
rynku węgla koksowego spo-
wodowana była dotychczas 
jego nadpodażą na rynku chiń-
skim. Natomiast wzmianka  
o poprawie cen rudy żelaza, 
z początku 2016r. jest pew-
ną wskazówką o zażegnaniu 
kryzysu w przemyśle metalur-
gicznym. Jedynie pobudzenie 
chińskiego, a także indyjskiego 
przemysłu metalurgicznego, 
pozytywnie wpłynie na ceny 
węgla koksowego. 

Warto poświęcić uwagę 
naszemu sąsiadowi (Niemcy), 
który stanowi perspektywiczny 
rynek zbytu dla naszego wę-
gla kamiennego. W strukturze 
miksu pierwotnych nośników 
energii, ropa naftowa z udzia-
łem 34% zajmuje pozycję nr 1. 
Udział gazu ziemnego wynosi 

21%, węgla kamiennego 12, 
7% oraz 12,7% odnawialnych 
źródeł energii, które wyprze-
dziły udział węgla brunatnego 
(11,8%). Udział energii jądro-
wej zmalał do 7,5% (przyczy-
na: rezygnacja z jej wykorzy-
stania do 2022r.). Wydobycie 
krajowego węgla kamiennego 
(handlowego) zmniejszyło się 
w 2015r., w porównaniu do 
2014r. z 7,6 mln t na 6,2 mln 
t. Import węgla kamiennego 
wzrósł w 2015r. do 57,5 mln t. 

Prawie 67% niemieckie-
go zużycia węgla kamiennego 
przypada na elektrownie wę-
glowe, 30% na przemysł meta-
lurgiczny, a pozostała część na 
ciepłownictwo. Około 2/3 im-
portowanego węgla, to węgiel 
energetyczny, 21,4% węgiel 
koksowy, a 3,5% koks. Rosja 
jest największym dostawcą 
węgla energetycznego na ry-
nek niemiecki (34,5%) i sukce-
sywnie powiększa swój udział.  
W dalszej kolejności plasują 
się: Kolumbia (22,8%), USA 
(17,9%), następnie RPA (7,5%) 
oraz Polska (7,2%). 

Natomiast w zakresie im-
portowanego węgla koksowe-
go, największymi jego dostaw-
cami do Niemiec są: Australia 
(udział 45,5%, tj. 5,6 mln t), 
następnie USA (25,7%, tj. 3,2 
mln t) oraz Rosja (13,3%, tj.  
1,6 mln t). 

Niemcy przewidują na 
2016r. stabilizację w imporcie 

węgla kamiennego, czyli po-
zostawienie go na poziomie 
2015r. Pierwsze wyniki za 
półrocze br. potwierdzają tą 
tendencję. I tak import węgla 
energetycznego i koksowego  
w I półroczu 2016r. wyniósł 
23,4 mln t i był wyższy o 0,3% 
(tj. 0, 07 mln t) w porównaniu 
do I półrocza 2015r. Import 
węgla energetycznego wy-
niósł 22,2 mln t (+0,5 mln t 
lub +2,1%), zaś koksowego 1,2 
mln t (-0,4 mln t lub -24,4%).

Na zlecenie Zrzeszenia 
Niemieckich Importerów Wę-
gla, firma doradcza, Pöyry, 
przeprowadziła badania stu-
dialne nt. emisji, pochodzących 
od węgla kamiennego i gazu 
ziemnego, w całym procesie, 
tj. począwszy od wydobycia do 
wykorzystania. Wyniki badań 
wskazują, że turbiny gazowe 
otwarte emitują ponad 76% 
więcej gazów cieplarnianych, 
aniżeli nowoczesne elektrow-
nie węgla kamiennego.

Rozpatrując emisję CO2, 
przy spalaniu węgla i gazu, 
wynika, że w przypadku gazu 
są one wyraźnie wyższe.  Otóż 
w trakcie wydobywania gazu  
i przy jego transporcie, uwal-
niają się ogromne ilości metanu 
(CH4). 

Źródło: Verein der Koh-
lenimporteure e.V., Hamburg, 
September, 2016r.

Opracował: 
Bronisław Jaworski

Perspektywa dla światowego górnictwa węgla kamiennego

Są takie dni, jak ten czwar-
tek sprzed miesiąca, kiedy w cią-
gu niespełna godziny policjanci 
zatrzymują nawet czterech kieru-
jących wprost pędzących autami. 
W tym przypadku wszyscy jechali  
w terenie zabudowanym ma-
jąc na liczniku ponad 100 km/h. 
Trzem mężczyznom policjanci 
zatrzymali prawa jazdy, czwarty 
nie posiadał w ogóle uprawnień 
do kierowania.

Łęczyńscy policjanci kontro-
lowali ruch drogowy w Nadrybiu 
gm. Puchaczów. Przed godz. 15.00 
zatrzymali do kontroli kierującego 
peugeotem. Za kierownicą siedział 
32–letni mieszkaniec gm. Uści-
mów. Zarejestrowana prędkość 
wynosiła 102 km/h przy ograni-
czeniu do 50 km/h. Następnie do 
kontroli drogowej policjanci za-
trzymali 49–letniego mieszkańca 
gm. Łęczna. Mężczyzna kierował 
pojazdem marki Audi przekracza-
jąc dozwoloną prędkość o 51 km/h. 
Kilkanaście minut później wpadł 
kierujący pojazdem marki Rover. 
27–letni mieszkaniec gm. Cyców 

pędził autem mając na liczniku 
109 km/h. Nieodpowiedzialnym 
kierującym policjanci zatrzymali 
prawa jazdy. Ponadto zostali uka-
rani mandatami karnymi i punk-
tami karnymi. Z kolei 23–latek 
z gm. Puchaczów jechał skodą. 
Miał na liczniku 101 km/h. Jak się 
okazało mężczyzna nie posiada 
uprawnień do kierowania. Został 
ukarany mandatem karnym.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami - kierowcom, którzy 
przekroczą dozwoloną prędkość 
o więcej niż 50 km/h w obsza-
rze zabudowanym, prawo jazdy 
zostanie odebrane bezpośrednio 
przez kontrolującego ich policjan-
ta. Jeżeli osoba ta będzie w dal-
szym ciągu prowadzić pojazd bez 
prawa jazdy, 3 miesięczny okres, 
będzie przedłużony do 6 miesię-
cy. Jeśli kierowca w tym czasie  
i tak zdecyduje się wsiąść „za kół-
ko”, starosta wyda decyzję o cof-
nięciu uprawnień do kierowania 
pojazdem. Aby je odzyskać trzeba 
będzie uzyskać prawo jazdy od no-
wa.                                       (nor)

Stracili prawa jazdy
Policjanci z Łęcznej  

12 października przeszukali 
pomieszczenia mieszkalne na-
leżące do 25-letniego mieszkań-
ca miasta. W trakcie czynności 
funkcjonariusze znaleźli prawie 
kilogram marihuany. Narkotyki 
były przechowywane w trzech 
słoikach oraz sześciu workach 
foliowych. 

Mężczyzna oświadczył, że 
w czerwcu bieżącego roku za 
pośrednictwem internetu zaku-
pił trzy ziarenka konopi. Na-
stępnie wysadził ziarna przy 
kanale rzeki Wieprz-Krzna  
w miejscowości Rogóźno.  
W wyniku pielęgnacji roślin, 
wyrosły mu krzewy o wysoko-
ści 1,5 metra. 25-latek rośliny 
ściął na początku października, a 
następnie wysuszył je w swoim 
pokoju. Ten sam mężczyzna dwa 

miesiące temu usłyszał zarzuty  
w związku z nielegalną uprawą 
11 sztuk krzaków marihuany, też 
w miejscowości Rogóźno. Teraz 
w warunkach recydywy grozi mu 
do 10 lat pozbawienia wolności.

 Art. 63 ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii mówi, że  
uprawa i zbiór konopi indyjskich 
jest karalne. Karalne jest także ich 
wytwarzanie. Prokuratura rozróż-
nia, że uprawa konopi indyjskich 
zachodzi wtedy, gdy roślina jest 
jeszcze w ziemi, a wytwarzanie 
zaczyna się wtedy, gdy została 
zebrana i przygotowana do dal-
szej obróbki. Zarzut wytwarzania 
dostaje się zazwyczaj wtedy, gdy 
konopie się suszy i porcjuje. Nie 
ma to w praktyce wielkiego zna-
czenia. Za uprawę i zbiór konopi 
indyjskich jak i wytwarzanie gro-
zi kara 3 lat więzienia.             (r)

Znaleziono marihuanę
Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło 6 października przed 

godz. 9.00 w miejscowości Kolonia Ludwin. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że 86 – letni kierujący pojazdem marki Mitsubishi  
najechał na tył stojącego na drodze samochodu ciężarowego marki 
Mercedes. W wyniku zdarzenia  śmierć na miejscu poniosła pasażerka 
samochodu osobowego. Do szpitala w Łęcznej trafił kierujący mitsubi-
shi. Uczestnicy  zdarzenia trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku na drodze 
W- 820 był zablokowany. Policjanci wyznaczyli objazdy. 

Śmierć na drodze

26 października, przy obecności 
na sali kilkudziesięciu mieszkań-
ców Jaszczowa, Rada Powiatu 
w Łęcznej, w swojej opinii „w 
pełni solidaryzuje się z prote-
stem mieszkańców miejscowości 
Jaszczów wyrażonym w piśmie 
z dnia 1 października 2016 roku 
dotyczącym braku zgody na loka-
lizację spopielarni zwłok w Jasz-
czowie Gmina Milejów”.

Mieszkańcy boją się, że wy-
budowane w środku miejscowo-
ści krematorium będzie zatruwa-
ło środowisko, negatywnie wpły-
wało na wycenę okolicznych 
gruntów, sprzedaż produktów 
rolnych, a także szpeciło okolicę. 
Zarzuty te odpiera firma pogrze-
bowa zainteresowana budową. - 
Taka instytucja jak spopielarnia 
jest obiektem zwolnionym z opinii 
środowiskowej, co jednoznacznie 
mówi, że funkcjonowanie takie-

go obiektu jest zupełnie pasywne 
wobec środowiska, tym samym, 
żadne niepożądane związki tru-
jące nie mają prawa być wydzie-
lane podczas funkcjonowania 
takiego obiektu – informuje firma 
Beczkalski.

Jeśli starosta wyda pozwo-
lenie na budowę do wojewody 
zaskarżą ją mieszkańcy Jaszczo-
wa, jeśli takiej zgody nie wyda, 
decyzję może zaskarżyć zaintere-
sowana firma, a samo starostwo 
narazi się na olbrzymie odszko-
dowania. O dalszym przebiegu 
sprawy będziemy informować w 
kolejnych wydaniach gazety.

BB
Przeciwko budowie spopie-

larni protestują też m.in. miesz-
kańcy w Czerniejowie, czy w 
okolicach ul. Głuskiej w Lubli-
nie. Trzy lata temu zablokowano 
taką budowę w okolicy Muzeum 
na Majdanku w Lublinie.

Mieszkańcy protestują
dok. ze str. 1
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Sporo emocji budzi remont 
ulicy Spacerowej na osiedlu 
Bobrowniki, a dokładnie to czy 
przy ulicy będą mogły parko-
wać samochody. Sprawę dodat-
kowo nakręcają radni starający 
się przy okazji wprowadzania 
niepotrzebnego zamętu zbić 
własny kapitał polityczny.

Ulica Spacerowa była jedną 
z dwóch ostatnich niewyremon-
towanych na Bobrownikach. 
Rozpoczęcia prac doczekała się 
we wrześniu 2016 roku, po mo-
dyfikacji planu budżetu. Miasto 
remontując ulicę zbuduje przy 
niej chodnik, którego od zawsze 
tam brakowało, a jest  niezbęd-
ny. Magistrat prace ograniczył 
do pasa drogowego ponieważ 
w ogromnej większości tereny 
przylegające do drogi mają pry-
watnych właścicieli, którymi są 
m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. 
Urząd nie może realizować in-
westycji na cudzym gruncie, bo 
takie działanie natychmiast za-
kończyłoby się sprawą w proku-
raturze. W ten sposób ratusz nie 
rozbudowywał miejsc parkingo-

wych o tereny zielone, bo nie jest 
ich właścicielem.

Natomiast spółdzielnie 
mieszkaniowe nie kwapiły się  
z wykonaniem przez siebie par-
kingów na terenach przylegają-
cych do drogi. W ten sposób do-
szło do patowej sytuacji.  Jednak 
zamieszanie jakie powstało praw-
dopodobnie odmieni tę sytuację  
i spółdzielnie „dobudują” (może 
w przyszłym roku) do drogi miej-
sca dla samochodów.

Nie oznacza to jednak, jak 
próbuje wmówić mieszkańcom 
jeden znany z donosów do pro-
kuratury radny,  że przy ul. Spa-
cerowej po zakończeniu prac 
zostanie 8-10 miejsc parkingo-
wych. Podobnie jak dotychczas 
na znaczniej części drogi (ale nie 
na całej jej długości) będzie moż-
na postawić auta. Ewentualne 
działania spółdzielni mieszkanio-
wych mogą ten stan dodatkowo 
poprawić.

Zakończenie remontu na ul. 
Spacerowej planowane jest na 
koniec listopada 2016 roku.

BB

Będą parkingi?

Przez kilka dni na Rynku 
I w Łęcznej, który kojarzony 
jest przede wszystkim z placami 
wodnymi, trwały prace porząd-
kowe przy drzewostanie. 

Za pomocą zwyżki przyci-
nano korony drzew, a w kilku 
przypadkach ogołocono je całko-
wicie pozostawiając łyse, kilku-
metrowe drzewa, płasko obcięte 
od góry. Wywołało to niepokój 
wśród miłośników przyrody. 
Nie było innego wyjścia – od-
powiadają pracownicy urzędu. 

Wskazane drzewa zostały zaata-
kowane przez chorobę, niektóre 
przechylały się i decyzją admi-
nistracyjną zostały przeznaczo-
ne do wycinki. Teraz ogłoszony 
zostanie przetarg. Oferent, któ-
ry zapłaci najwięcej za drew-
no będzie musiał usunąć drze-
wa, czyli bezpiecznie pociąć 
je na kawałki i zabrać z placu.  
W miejscu po usuniętych cho-
rych drzewach dokonane zosta-
ną nowe nasadzenia.

BB

Ostre cięcie na rynku

4 października doszło w Łęcznej do zuchwałej  kradzieży. 
Wolno stojący bankomat sieci Euronet przy Czerwonej Torebce 
na ulicy Szkolnej padł łupem złodziei. 

Napadu przy użyciu materiałów wybuchowych dokonano około 
4 w nocy. Kilkanaście minut później na miejscu pojawiła się policja, 
ale po przestępcach nie było już śladu. Do dzisiaj wyjaśnienie sprawy 
nie posunęło się do przodu, a śledztwo utknęło w tym samym miejscu 
co na początku. Jak nieoficjalnie tłumaczą nam śledczy napadu mu-
siała dokonać zorganizowana grupa, która doskonale znała budowę  
i zabezpieczenia bankomatu.

Nie wiadomo jaka kwota padła łupem złodziei. Euronet nie po-
daje tej informacji.                                                                       BB

Wybuchowy skok na bankomat

Jednak poprzednio orzekane kary 
nie przynosiły skutku, sad uznał, 
że właściwą i adekwatną do stop-
nia zawinienia będzie orzeczenie 
wobec oskarżonego kary ograni-
czenia wolności poprzez wykony-
wanie nieodpłatnej pracy na cele 
społeczne.

Obraził prezydenta RP
Mężczyzna przez rok będzie 

musiał wykonywać prace spo-
łecznie pożyteczne w wymiarze 
20 godzin w miesiącu. Wyrok jest 
nieprawomocny, a samego oskar-
żonego zabrakło na rozprawie.

43-latek nie musi pokrywać 
kosztów sądowych ponieważ jest 
bezrobotny.                           BB

dok. ze str. 1

Od 17 października ciężki 
sprzęt pracował przy amfite-
atrze w Łęcznej. Usunięta zo-
stała dawna scena. W jej miej-
scu powstaje już nowa.

Za sprawą budżetu obywa-
telskiego osiedla Samsonowicza 
amfiteatr w Łęcznej przechodzi 
pierwsze poważne prace od wie-
lu lat. Nadgryziony zębem czasu 
obiekt wymagał renowacji.

Amfiteatr, dawniej kwit-
nący życiem, jest miejscem  
w którym odbywają się jedynie 
2-3 imprezy rocznie. Obiekt za 
to tętni życiem towarzyskim. Pi-

Lifting amfiteatru rozpoczęty
jana młodzież, burdy, niszczenie 
drewnianych ławek i rozbijanie 
butelek po piwie stało się plagą 
z którą nie radzi sobie policja  
i straż miejska, a która jest zmorą 
i postrachem dla mieszkańców 
osiedla i pobliskich bloków.

Dzięki pieniądzom z budże-
tu obywatelskiego przygotowano 
dokumentacje remontową, zmie-
niona zostanie scena obiektu,  
a w nieodległej przyszłości znik-
ną zniszczone i notorycznie de-
wastowane siedziska-ławki przy 
amfiteatrze.

BB

32-letni Adam K. chciał 
umówić się na intymne spotka-
nia z 10-latką z Łęcznej. Pedofil 
został zatrzymany. Niedawno 
usłyszał wyrok prawie 4 lat 
więzienia.

Zaczęło się od tego, że do 
Komendy Powiatowej Policji  
w Łęcznej zgłosiła się zanie-
pokojona mieszkanka Łęcznej, 
matka 10 – letniej dziewczynki. 
Zaalarmowała policjantów, że od 
początku grudnia 2015 na jed-
nym z portali społecznościowych,  
z jej córką koresponduje niezna-
ny mężczyzna. Mężczyzna ten 
twierdzi że ma 18 lat. Nakłania jej 
córkę do spotkania i składa propo-
zycje poddania się przez nią innej 
czynności seksualnej. Mężczyzna 
udostępniał i prezentował małolet-
niej zdjęcia i filmy pornograficzne 
z udziałem małoletnich.

Natychmiast po otrzymanym 
sygnale policjanci z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powia-
towej Policji w Łęcznej nawiązali 
współpracę z funkcjonariuszami 
z Wydziału do Walki z Cyber-

przestępczością Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Lublinie.

Policjanci na bieżąco anali-
zowali zebrane w prowadzonej 
sprawie informacje. Na podsta-
wie ustaleń operacyjnych ustali-
li sprawcę. Okazał się nim dziś 
32 – letni  Adam K. mieszka-
niec Lublina. Mężczyzna został 
zatrzymany w miejscu swojego 
zamieszkania. Podczas przeszu-
kania policjanci zabezpieczyli te-
lefony komórkowe, sprzęt kom-
puterowy, nośniki pamięci, dyski 
twarde, kasety i płyty. W toku 
śledztwa okazało się, że mężczy-
zna próbował umawiać się także 
z innymi dziećmi.

Adam K. był taksówkarzem 
w Lublinie, ale prowadził także ko-
ścielną scholę gdzie miał kontakt z 
młodymi. Oskarżony o pedofilię 
doszedł do porozumienia z pro-
kuraturą. Mężczyzna zgodził się 
dobrowolnie poddać karze blisko  
4 lat więzienia, a sąd na tę propozy-
cję przystał, chociaż przestępstwo 
zagrożone było karą do 12 lat po-
zbawienia wolności.              GK

Pedofil trafił za kratki

W połowie października w przeznaczonym do rozbiórki budynku 
przy ulicy Chełmskiej odnaleziono zwłoki starszego około 70 letniego 
mężczyzny. To bezdomny, na którego mówiono „kapitan” od charak-
terystycznej czapeczki i koszulki w paski, w których często był widy-
wany. Przyczyny zgonu wyjaśnia prokuratura w Lublinie.            BB

Bezdomny zmarł w pustostanie

Kilka tygodni temu na 
YouTube pojawił się nowy pro-
gram „Tak Było”, którego auto-
rami są trzej łęcznianie – Arek 
Seremak, Radek Olejniczak  
i Marcin Nowomiejski. 

Trójka chłopaków, działająca 
wcześniej pod szyldami „Masko-
patol” i „KomingSun” zasłynę-
ła do tej pory m.in. z wygrania 
znanego z serialu „39 i pół” Fiata 
125p „Kazika” oraz z autorskiej 
reklamy stworzonej dla mBanku, 
wyemitowanej na antenie TVN.

„Tak Było” to projekt, który 
zgodnie z wizją chłopaków ma po-
łączyć pokolenia. Opowiada o relik-
tach lat 80. i 90. – urządzeniach elek-
tronicznych, które były wówczas 
„topowymi” gadżetami, ale i hitach 
ówczesnej kuchni, grach komputero-
wych i innych „perłach” przeszłości.

Do tej pory opublikowane 
zostały dwa odcinki: w inaugu-
racyjnym trio łęcznian opowiada  
o słynnym rzutniku „Ania”, w 
drugim zaś o kultowej gierce zna-
nej jako „ruskie jajeczka”.

Skąd pomysł na kolejną 
przygodę z filmem? - Po pierw-
sze, brakowało nam wspólnego 
kręcenia – opowiada Arek Sere-
mak. Znaleźliśmy wdzięczny te-
mat, w którym czujemy się na tyle 
dobrze, że wróciliśmy do pracy  
i mamy w głowie pomysły na wie-
le odcinków. Zobaczymy jednak, 
jak nasz koncepcja spodoba się 
widzom – dodaje.

- Mocną stroną tego projek-
tu jest fakt, że z czasem kolejne 
rzeczy będą odchodzić do lamu-
sa – dodaje Marcin Nowomiejski. 
Chociaż dzisiaj podniecamy się 
nowymi smartfonami, dronami 
czy plazmami, za jakiś czas nasze 
dzieci będą najpewniej wspominać 
te rzeczy z pewną dozą zażenowa-
nia. Dzisiaj w zabawny i ciekawy 
sposób chcemy opowiadać o tym, 
co królowało 20-30 lat temu.

Każdy odcinek składa się  
z dwóch bloków – pierwszego, 
w którym Arek z Marcinem opo-
wiadają o „gwoździu programu”, 
oraz drugiego, nazwanego „Punkt 
Styku”. Nazwa pochodzi od imie-
nia postaci, którą wykreowano 
na potrzeby programu. „Styk” to 
polska wersja kultowego „Stiga”  
z Top Gear – bohater testujący każ-
dy z przedstawianych w odcinkach 
przedmiotów. W rolę tę wcielił się 
Radek.

Seremak, Olejniczak i No-
womiejski mają za sobą kilka 
udanych projektów filmowych. 
Oprócz wspomnianych wcześniej 
konkursów organizowanych przez 
TVN i mBank stworzyli postać 
kandydata na burmistrza Łęcznej, 
materiał który pojawił się nawet  
w programie „Szkło Kontaktowe”. 
Chłopaki tworzą filmy głównie 
humorystyczne, bo – jak sami 
tłumaczą – czasem trzeba „kuć 
absurd, póki gorący”.

Grzegorz Kuczyński 

Będzie się działo

Obecnie ofertę cenową usługi dostępu do internetu dla mieszkańców                     
z  wykorzystaniem sieci WP3 LTE  zamieszczoną na stronie internetowej 
posiada operator Opencom spółka z o.o. (www.ipolesie.net, numer 
infolinii 730 280  810)

Operatorzy, którzy podpisali Umowę Ramową:

Efekt Serwis Wojciech Szlechta, (82) 572-62-60, 535-058-800,                     
www.efekt.net.pl biuro@efekt.net.pl
Mik Net (81) 466-90-00, 791-090-909,  www.mik.net.pl, biuro@mik.net.pl
Opencom Sp. z  o.o. 605-048-315,  www.opencom.pl, biuro@opencom.pl
Telekomunikacja Wschód Sp. z  o.o. (81) 466-72-99,  www.
telekomunikacjawschod.pl, info@telekomunikacjawschod.pl
Telsonet (81) 74 87  999,  www.telsonet.pl, biuro@telsonet.pl *

Zaktualizowane informacje znajdują się na stronie www.wirtualnepowiaty.pl

Nowoczesna sieć WP 3 LTE dla mieszkańców

Sieć WP3 LTE to efekt projektu 
Wirtualne Powiaty. Budowa Spo-
łeczeństwa Informacyjnego na 
Lubelszczyźnie. Etap III. Projekt 
zdobył prestiżową nagrodę „Złota 
@2014” w kategorii Samorządowy 
Lider Szerokopasmowego Inter-
netu. 

Sieć WP3 LTE dzięki nowo-
czesnej infrastrukturze sieciowej                                 
oraz zastosowanym rozwiązaniem 
klasy operatorskiej działa w sposób 
niezawodny wszędzie tam, gdzie 
chcesz, bez limitu danych.

Sieć działa już dwa lata. Do tej 

pory korzystały z  niej samorządy 
z terenu powiatu łęczyńskiego, 
świdnickiego i włodawskiego, łącz-
nie 141 jednostek, w tym 70 szkół, 
biblioteki, urzędy. Ponadto sieć do-
starcza Internet do 261 bezpłatnych 
hotspotów oraz 107 telecentrów.

Dzisiaj również mieszkańcy 
mogą korzystać z  nowoczesnej 
technologii LTE z  gwarancją prze-
pływności i bez limitu danych.

Sieć  WP3 LTE  to  stabi lne  
i szybkie łącze, które dociera do 
100% miejscowości na terenie  
3 powiatów.

LTE - nowy wymiar technologii bezprzewodowej 
w Twoim domu

Wirtualne Powiaty 3 spółka z  o.o.                                                   
al. Jana Pawła II 95 B, 21-010 Łęczna,

T: +48 (81) 531-52-92,  M: +48  881  445 001 

biuro@wirtualnepowiaty.pl, www.wirtualnepowiaty.pl

Kup internet LTE WP3 u wybranego autoryzowanego 
operatora sieci WP3 LTE.
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Przegląd Cycowa
Piłkarzom Górnika Łęcz-

na, nie licząc konfrontacji  
w roli gospodarza (Arena 
Lublin), bo nie na własnym 
boisku, w ostatnią sobotę paź-
dziernika z wrocławskim Ślą-
skiem, zostało do rozegrania  
w tym roku, w ramach Lotto 
Ekstraklasy sześć meczów. Za 
piłkarzami drużyny z grodu 
dzika trzynaście spotkań. Od-
nieśli  w nich tylko trzy zwy-
cięstwa, pięć razy remisowali 
i niestety również pięć razy 
schodzili z boiska w roli poko-
nanych.

W tabeli z dorobkiem 14 
punktów, przy bilansie 15 bra-
mek zdobytych i 15 straconych 
zajmują 12 miejsce. Niestety tyle 
samo punktów po 13 kolejce ma 
ostatnia w tabeli Korona Kielce. 

Przypomnijmy pierwszy 
punkt zielono-czarni zdobyli 
w ramach trzeciej kolejki, bez-
bramkowo remisując na Are-
nie Lublin z Cracovią Kraków.  
W dwóch pierwszych kolej-
kach ponieśli minimalne porażki 
1:2 odpowiednio w Chorzowie  
z Ruchem oraz w Lublinie  
z gdańską Lechią. W kolej-
nych trzech meczach było zde-
cydowanie lepiej. Co prawda  
w pierwszym z nich znów Górnik 
przegrał na wyjeździe z Bruk-
Bet Termalicą Nieciecza 1:2, po-
nosząc trzecią porażkę w takim 
stosunku, to wyniki w dwóch na-
stępnych kolejkach sezonu wlały 
nadzieję w serca kibiców. Czy  
o czymś innym może marzyć 
kibic swojego zespołu niż wy-
graniu z Mistrzem Polski? Takie 
zwycięstwo Górnika stało się 
faktem, w piątej kolejce, w któ-

rej to zespół wygrał 1:0 z – jak 
się później okazało uczestnikiem 
fazy grupowej Ligi Mistrzów.  
W kolejnym meczu drużyna 
poszła za ciosem, przywożąc  
z Lubina jeden punkt po bez-
bramkowym remisie z miejsco-
wym Zagłębiem. Cztery punkty 
w trzech meczach, w tym dwóch 
wyjazdowych był to bardzo dobry 
dorobek. 

Trzy kolejne serie gier, od 
siódmej do dziewiątej to wszyst-
kie możliwe wyniki. Najpierw 
porażka w Lublinie z Jagiellonią 
Białystok (jedną z bramek dla 
zwycięzców strzelił były piłkarz 
Górnika Łęczna Fedor Cernych), 
potem remis na wyjeździe 3:3  
w Gliwicach z Piastem i wyso-
kie zwycięstwo w Lublinie, bo 
4:0 nad Koroną Kielce. Ostatnie 
cztery kolejki to znów radość 
dla kibiców zielono-czarnych. 
Zespół z Lubelszczyzny w tych 
meczach poniósł jedną porażkę 
w Lublinie 1:2 z Lechem Po-
znań, dwukrotnie remisując 1:1 
na wyjeździe z Pogonią Szczecin 
i 0:0 w Lublinie z Arką Gdynia. 
W ostatniej zaś kolejce zwycię-
żył 2:1 w Płocku, beniaminka 
rozgrywek miejscową Wisłę. 

Dalsze wyniki Górnika 
Łęczna pozostają wielką nie-
wiadomą, kibice maja jednak 
nadzieję że dobra passa 5 punk-
tów w czterech meczach zostanie 
przedłużona i Górnik zacznie się 
przesuwać w górę ligowej tabeli.

Mariusz Łagodziński
Niestety, w sobotę Górnik 

Łęczna przegrał ze Śląskiem 
Wrocław 0:3 i biorąc pod uwagę 
duże pkt znajduje się praktycz-
nie w strefie spadkowej. 

Wielka niewidoma!!!
25 października odbyła się 

w Kielcach XVI Konferencja pod 
hasłem „Bezpieczny stadion”. 
Spotkanie było kontynuacją pro-
wadzonych od 2001 roku debat 
dedykowanych szeroko rozumia-
nemu bezpieczeństwu podczas 
imprez sportowych. Podczas to-
warzyszącej jej Gali Fair Play 
wyróżnienia za współpracę na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na obiektach sportowych otrzy-
mali przedstawiciele 18 jednostek 
w kraju, w tym KPP w Łęcznej i 
Puławach.

W konferencjach udział bio-
rą przedstawiciele świata sportu, 
klubów piłkarskich oraz instytucji 
odpowiedzialnych za zabezpie-
czanie tego typu imprez. W tego-
rocznym spotkaniu uczestniczył 
m.in. komendant główny policji 
wraz z komendantami wojewódz-
kimi oraz prezes PZPN Zbigniew 
Boniek.

Na początku podsumowano 
współpracę podmiotów odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo 
Turnieju UEFA EURO 2016 we 
Francji. Omówiono też stan przy-
gotowań do organizowanego w 
przyszłym roku w 6 miastach w 
Polsce Turnieju Euro U21. Odbył 
się też bardzo istotny, w świetle 
ostatnich wydarzeń, panel dysku-
syjny, podczas którego wszyscy 
swoją uwagę skupili na zagadnie-
niach związanych z bezpieczeń-
stwem na stadionach.          (nor)

Bezpieczny stadion    

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie M-5, 70 
m2 4 pokoje, kuchnia, piętro IV/
IV na os. Samsonowicza ul. Kpt. 
Żabickiego 3. Możliwość kupna z 
wyposażeniem. Cicha, spokojna 
okolica. Ładne widoki. Cena: 210 
tys. Tel. 798 803 635
Sprzedam działkę budowlaną 28 
ar, wszystkie media, Łuszczów 
Kolonia, 7 km od Łęcznej. Atrak-
cyjna cena! Tel. 693 374 582. 
Sprzedam działkę budowlaną, 36 
arów, Kol. Stara Wieś, ogrodzona, 
doprowadzona woda i prąd. Cena 
do uzgodnienia, tel. 697 154 093. 
Sprzedam lub wynajmę lokal 
usługowo-handlowy, 44m2 + 
piwnica (pomieszczenie magazy-
nowe – 38m2). Łęczna, ul. Wrzo-
sowa 1. Cena do uzgodnienia. Tel. 
606146795 

W dniu 17 październi-
ka 2016 roku w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawo-
wej w Głębokiem odbyła się 
uroczystość Pasowania na 
Przedszkolaka  i Starszaka 
dzieci  z Punktów Przed-
szkolnych w Bekieszy, Gar-
batówce, Głębokiem, Jano-
wicy, Kopinie, Malinówce, 
Stawku i Świerszczowie. 

Tą ważną uroczystość 
przedszkolną dzieci przeżyły 
w obecności  Wiesława Piku-
ły wójta gminy i jego zastępcy 
Marty Kociuby, dyrektorów 
szkół, rodziców, rodzeństwa, 
babć i dziadków.

Uroczystość rozpoczęła 
część artystyczna w wyko-
naniu dzieci, przygotowana 
przez panie wychowawczynie.
Przedszkolaki w odświętnych 
strojach śpiewały i recytowały 
zmieniając się w prawdziwych 
artystów, a tym samym prezen-
tując umiejętności nabyte w 
przedszkolu. Rodzice z dumą 
oglądali wystąpienia swoich 
pociech. Całość została nagro-

dzona gromkimi brawami.
W dalszej części dzieci 

złożyły uroczyste ślubowanie. 
Następnie Pan Wójt i Pani 
Wójt dotykając każdego ma-
lucha olbrzymim ołówkiem 
włączyli go do grona pełno-
prawnych przedszkolaków 
zaś  najstarsze przedszkolaki 
zostały oficjalnie ogłoszone 
starszakami.

N a 
pamiąt -
kę tej 
w a ż n e j 
c h w i l i 
k a ż d e 
dziecko 
o t r z y -
m a ł o 
dyplom, 
k s i ą -

żeczkę oraz upominki. Po czę-
ści oficjalnej dzieci, rodzice  
i goście zostali zaproszeni do 
wspólne-
go poczę-
stunku.

U r o -
czystość 
z o s t a ł a 
p r z y g o -
t o w a n a -
,już po 
raz trze-
ci, przez 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Oświaty i Kultury 
Wiejskiej „Jesteśmy Razem” 
w Garbatówce w ramach re-
alizacji zadania publicznego 

„Prowadzenie zajęć dydak-
t y c z n o - w y c h o w a w c z y c h  
w 8 punktach przedszkolnych 
w miejscowościach Bekiesza, 
Garbatówka, Głębokie, Ja-
nowica, Kopina, Malinówka, 
Stawek i Świerszczów”, po-
wierzonego i finansowanego  
w całości przez gminę Cy-
ców. 

Punkty przedszkolne zlo-
kalizowane są przy szkołach 
podstawowych w Bekieszy, 
Garbatówce, Głębokiem, Ma-
linówce, Stawku i Świerszczo-
wie oraz w świetlicy wiejskiej 
w Kopinie i strażnicy OSP  
w Janowicy. Obecnie uczęsz-
cza do nich 102 dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat. Punkty przed-
szkolne funkcjonują od ponie-
działku do piątku (w dni nauki 
szkolnej) 8 godzin dziennie od 
7.00 do 15.00.Pobyt dziecka  
w punkcie jest bezpłatny. 

Punkty prowadzone są przez 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Oświaty i Kultury 
Wiejskiej „Jesteśmy Razem”  
w Garbatówce.

Pasowanie na przedszkolaków

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Cycowie realizuje 
kolejną edycję Programu 
Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014 – 2020 współ-
finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym 
w Podprogramie 2016.  Ce-
lem Podprogramu 2016 jest 
zapewnienie osobom i rodzi-
nom znajdującym się trud-
nej sytuacji życiowej pomocy 
żywnościowej oraz uczestnic-
twa w działaniach w ramach 
środków towarzyszących. 

Żywność dystrybuowana 
jest nieodpłatnie dla osób i 
rodzin spełniających kryteria 
określone w art.7 ustawy o 
pomocy społecznej i których 
dochód nie przekracza 150 
proc. kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzysta-
nia z pomocy społecznej, tj. 
951 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej i 771 zł dla osoby 
w rodzinie. 

W dniach 6-7 październi-
ka 2016r. odbyła się pierwsza 
dystrybucja produktów żyw-
nościowych, z której skorzy-
stało 501 osób uprawnionych 
z terenu gminy Cyców. Osoby 
te otrzymały paczki żywnościo-
we w skład, których wchodziły 
takie artykuły jak: makaron, 
herbatniki, mleko, koncentrat 
pomidorowy, szynka drobiowa, 
cukier oraz olej. Łącznie w ra-
mach pierwszego wydania prze-
kazano 8.947,86 kg żywności 
dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy Cyców. 

Przy współpracy z Fun-
dacją Banku Żywności w Lu-

Żywnościowa pomoc

blinie w dniu 25 października 
przeprowadzono w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w 
Cycowie działania towarzy-
szące, w których uczestniczyło 
51 osób korzystających z po-
mocy żywnościowej w ramach 
POPŻ Podprogram 2016. W 
związku z tymi działaniami 
przeprowadzono „Warsztaty 
edukacji ekonomicznej” oraz 
„Warsztaty dietetyczne i do-
tyczące zdrowego żywienia”. 
Działania towarzyszące są 
elementem realizacji POPŻ 
2014-2020 współfinansowane-
go ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Mają na celu 
włączenie społeczne odbior-
ców końcowych pomocy żyw-
nościowej oraz zmniejszenie 
wykluczenia społecznego.

Następny termin dystry-
bucji artykułów żywnościo-
wych planowany jest przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cycowie na miesiąc gru-
dzień 2016r.

17 października 2016 roku 
na trasie biegowej usytuowanej 
wokół boisk piłkarskich LKS 
„Błękit” w Cycowie odbyły się 
Igrzyska Rejonowe w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. 

W zawodach wzięły udział  
reprezentacje z 5 powiatów: chełm-
skiego, chełmskiego grodzkiego, 
włodawskiego, świdnickiego i łę-
czyńskiego, w kategoriach: szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Na szczeblu 
gimnazjów bezkonkurencyjni oka-
zali się reprezentanci z Cycowa, 
zwyciężając zarówno w kategorii 

dziewcząt jak i chłopców.
W kategorii dziewcząt bie-

gaczki z Cycowa po zaciętej walce 
pokonały rywalki z Gimnazjum w 
Rejowcu oraz w Świdniku. Chłop-
com wygrana nie przyszła łatwo. 
Po pierwszej zmianie na prowadze-
niu byli zawodnicy ze świdnickiej 
jedynki, ale już na drugiej zmianie 
pierwszą pozycję dla biegaczy z 
Cycowa wywalczył  Albert Za-
lewski. Chłopcy z Cycowa jeszcze 
dwa razy tracili prowadzenie, które 
ostatecznie odzyskał na siódmej 
zmianie Szymon Tarczyluk. Od tej 
chwili przewaga systematycznie 

rosła, a do ostatecznego sukcesu 
doprowadził  na ostatniej zmianie 
Michał Zalewski.

Zwycięstwa te dały obu dru-
żynom prawo występów na finale 
wojewódzkim sztafetowych bie-
gów przełajowych, które odby-
ły się 25 października na terenie 
miejskiego stadionu w Toma-
szowie Lubelskim. W sztafecie 
dziewcząt walczyło 11 drużyn, a 
w kategorii chłopców 12 drużyn. 
Niestety, gospodarze igrzysk oka-
zali się mało gościnni i drużyny 
dziewcząt i chłopców Gimnazjum 
nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 
wywalczyły I miejsca, co dało im 
awans na Mistrzostwa Polski. 

Dobre wyniki przełajowców


