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Gminne groupony
Gmina Łęczna zaoszczędzi blisko
400 tys. zł, Spiczyn 90 tys. zł a Cyców
ok. 30 tys. O tyle mają się zmniejszyć
gminne rachunki za prąd w latach
2014-2015 dzięki grupowym zakupom
energii elektrycznej.
W 2011 roku 32 gminy dolnośląskiego zagłębia miedziowego rozstrzygnęły przetarg na grupowy zakup ponad
45 GWh energii elektrycznej o wartości
13 mln zł, co dało ponad 3 mln zł oszczędności. Podobny przetarg zorganizował w
2012 r. Górnośląski Związek Metropolitalny. 20 samorządów i 41 samorządowych instytucji kupiło wtedy na 2013 r.
łącznie 191 GWh energii, a połączenie
sił dało łącznie 8 mln zł oszczędności w
stosunku do cen uzyskiwanych przy samodzielnych zakupach przez poszczególne gminy i jednostki. Rok później do
wspólnych zakupów przystąpiło już 26
śląskich i zagłębiowskich samorządów
oraz 120 związanych z nimi spółek i instytucji, a oszczędności wyniosły ponad
13 mln zł. Takie przykłady można mnożyć, ważne iż nową modą dokonywania
wspólnych zakupów zainteresowały się
gminy z naszego powiatu.

Grupę zakupową powołano w naszym regionie do życia na początku września. W jej skład weszły gminy: Łęczna
(która działała w imieniu wszystkich
gmin), Cyców, Ludwin, Spiczyn, a także
Urszulin oraz Dołhobyczów. Kontraktowano energię na dwa lata i dzięki działaniu w grupie uzyskano około 40 proc.
oszczędności. W złotówkach najwięcej
zaoszczędzi duży odbiorca czyli gmina
Łęczna. Dzięki niższym cenom energii
elektrycznej w latach 2014-15 gmina o
229 tys. zł mniej wyda na oświetlenie
ulic, a korzystanie z prądu tylko w Zespole Szkół nr 1 będzie tańsze o ponad 43
tys. zł. Łączne oszczędności – przy takim
samym zużyciu – są szacowane na 395
tys. zł. W gminie Spiczyn oszczędności
szacują na 90 tys. zł, a w Cycowie na 30
tys. zł, bowiem gmina mając umowę do
końca 2014 roku, mogła wspólnie negocjować ceny tylko na rok 2015.
Teraz czas na kolejne zakupy grupowe np. ubezpieczeniowe - tak jak to
robią w innych samorządach. No i oczywiście na powiększenie grupy. Bo razem
będzie jeszcze taniej.
(nor)

Budżet – realny czy wyborczy?
W przyszłorocznym budżecie Łęcznej
znalazły się pieniądze nawet na konserwację
ﬁgury bobra „Żeremieszka” oraz na kontenery, do których będą eksmitowani dłużnicy.
A oprócz tego mnóstwo inwestycji w drogi
oraz infrastrukturę rekreacyjną i sportową.
Opozycyjni radni mówią o budżecie wyborczym i zapowiadają baczne przyglądanie się,
czy zostanie zrealizowany.
6,7 mln zł inwestycji realizowanych
w cyklu jednorocznym oraz prawie 1,5
mln zł w cyklu wieloletnim – to projekt
inwestycyjnej ofensywy, którą radnym
przedstawił burmistrz Łęcznej. Głosowanie nad przyjęciem budżetu, które odbędzie się pod koniec roku, wydaje się już

tylko formalnością. Wszystkie poprawki
zgłoszone przez radnych zostały odrzucone (m.in. adaptacja pomieszczeń dla
żłobka, remont ul. Gwarków, ul. Skarbka
i Żabickiego czy drogi w Podzamczu).
W przyszłym roku gmina pozyska
niewiele środków europejskich, bo zaledwie 167 tys. zł na projekt aktywizacji zawodowej. Wzrośnie za to zadłużenie, bo
w 2014 roku burmistrz planuje zaciągnąć
7 mln zł kredytu. Spłacany on będzie do
2022 roku. Dziś gmina ma już do spłacenia trzy kredyty na kwotę 14,1 mln zł,
czyli zadłużenie wynosi 23 proc. Pod koniec 2014 roku wyniesie ono ponad 19,3
mln zł, czyli wzrośnie do 35 proc.

Złapali włamywaczy

się co najmniej do 16 domków. Kradli co
popadnie, chociaż wśród łupów jest też
quad. Wartość skradzionych przedmiotów
to kilkanaście tysięcy złotych, a większość
z nich skupował 48-latek z gminy Cyców. W
trakcie przeszukania jego posesji policjanci
odnaleźli część skradzionego mienia.
Pomimo odzyskania części złodziejskiego łupu straty właścicieli domków letniskowych są spore, bo dokonując włamań
w prymitywny sposób złodzieje wybijali
szyby, niszczyli framugi okien i drzwi.
(nor)

Działki rekreacyjne nad jeziorami
Rogóźno, Łukcze, Piaseczno i Zagłębocze
stały się obiektem działań złodziejskiej
grupy. Ginęły kosiarki, piły spalinowe, rowery, sprzęt RTV i AGD, a nawet drobne
narzędzia, przewody elektryczne czy
przedmioty codziennego użytku. W końcu
policjanci zatrzymali włamywaczy.
Aresztowani to trzej mieszkańcy
gminy Ludwin w wieku od 19 do 30 lat
oraz 48-latek z gminy Cyców. Włamali

Brud na klatce
Ściany białe od pyłu. Gruz na
klatce schodowej oraz kurz dostający
się do mieszkań – tak od tygodni mieszkają lokatorzy jednej z klatek bloku
przy ul. Górniczej 14. Interwencje w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek”
nie pomagają. Jak było brudno tak nadal jest.
Po tym, gdy z ul. Górniczej 14 wyprowadziła się apteka, Spółdzielnia „Skarbek” zdecydowała lokal przerobić na trzy
mieszkania. A że modernizacja jest kompletna, łącznie z koniecznością wykucia
drzwi w ścianach, łatwo sobie wyobrazić
jak wygląda klatka schodowa. - W czasie
remontu zawsze są utrudnienia, ale nie
może być tak, że tygodniami mamy żyć w
brudzie, a władz Spółdzielni to nie obchodzi
– skarżą się lokatorzy trzeciej klatki przy
ul. Górniczej 14.

Pył dostaje się do mieszkań przez
otwory wentylacyjne. - Brudne ściany, kaloryfery, skrzynki na listy, poręcze, a nawet drzwi wejściowe do mieszkań – mówi
mieszkaniec Ireneusz Grochowski. - Mój
syn ma alergię na kurz. Z powodu tego
bałaganu nasiliły mu się objawy i traﬁł
do szpitala. Byłem u wiceprezesa, który
stwierdził, że wszystko jest w porządku,
a klatka codziennie jest sprzątana. To
śmieszne, bo mycie podłogi to nie sprzątanie podczas takich prac.
Interwencje nie pomogły. Lokatorzy
zwrócili się na piśmie z prośbą o informację, kto odpowiada za sprzątanie po robotach, a także czy w ogóle Spółdzielnia
zastrzegała to w umowie z wykonawcą.
Jeśli nie – to dlaczego i kto odpowiada za
takie jej skonstruowanie. Zarząd Skarbka
na szczegółowe pytania mieszkańców...

- Chcielibyśmy, aby co roku była taka
eskalacja inwestycji. Zastanawiam się, czy
nie wpłynęły na to zbliżające się wybory
samorządowe – podczas jednej z komisji
zwrócił się do burmistrza radny Zbigniew
Łagodziński, deklarując, że opozycja będzie pilnować, aby wszystkie zaplanowane prace zostały zrealizowane.
Burmistrz Teodor Kosiarski zaprzeczył, twierdząc że poziom inwestycji jest
porównywalny do tegorocznego. Dodał
jednak, że w budżecie zapisano kwoty poniżej wartości kosztorysowych. Skąd więc
znajdą się środki? Z przewidywanych
oszczędności przetargowych. Odpowiedź
na pytanie: czy zapisane inwestycje zostaną zrealizowane poznamy więc dopiero
w trakcie roku.
(jt)

Aresztowany w Łęcznej
Andrzej Ż. był poszukiwany przez
belgijski wymiar sprawiedliwości europejskim nakazem aresztowania. 34-latek
wpadł w piątek w Łęcznej. Jego dane traﬁły w listopadzie do policyjnych baz danych wszystkich państw członkowskich
Schengen. Na trop poszukiwanego wpadli policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyﬁkacji Osób Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
(nor)
nie odpowiedział. Zamiast tego pouczył
ich, że na odpowiedź ma nie 14 dni (jak
chcieli spółdzielcy), ale miesiąc. A gdy
sprawa jest skomplikowana to nawet –
dwa. „(..) tak samo jak w przypadku przeprowadzanych przez Państwa remontów
swoich mieszkań, Wykonawca ten również
codziennie sprząta klatkę schodową. Bazując na własnych doświadczeniach zrozumiałym dla Państwa jest więc, że wyniki
takiego sprzątania w trakcie trwania remontu aż do jego zakończenia nigdy nie
będą idealne.” - uprzejmie przekonuje
Zarząd SM Skarbek.
Mieszkańcy są oburzeni: - Nie wymagamy cudów, tylko tego, żebyśmy mogli
normalnie żyć i żeby chociaż na niedzielę
klatka schodowa została porządnie posprzątana. Czy my mamy myć brudne od
pyłu lamperie? Ktoś za to bierze pieniądze
z naszych czynszów!
(jt)
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Barbórka 2013
Górnicze święto jak co roku rozpoczęła orkiestra górnicza ogłaszając
je na ulicach wszystkim mieszkańcom Łęcznej. Następnie podczas mszy,
koncelebrowanej przez metropolitę lubelskiego arcybiskupa Stanisława
Budzika w kościele Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej, górnicy mieli
okazję podziękować swojej patronce św. Barbarze, za rok owocnej pracy.
O godzinie 11 spotkali się w budynku cechowni w Bogdance, gdzie odbyły
się główne uroczystości 4 grudnia. Tam wysłuchali podziękowań i gratulacji za swoją pracę. Odebrali też złote i srebrne Medale za Długoletnią
Służbę, odznaki „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej” oraz
honorowe kordziki górnicze.
na czarnym złocie.
Do tego przez cały
2013 rok spadały
ceny energii elektrycznej co skutkowało również
niższymi cenami
węgla. W efekcie
wiele kopalń przeżywa duże trudności, a najgorzej jest
w Kompanii Węglowej, która jest
największą firmą
Prezes zarządu Zbigniew Stopa węglową w Polsce. Jak podkreślał
podkreślał w swoim wystąpieniu, prezes Z. Stopa, Bogdanka nie jest odże dobiegający końca rok, chociaż osobnioną wyspą szczęśliwości, tylko
przyniósł dobre wyniki kopalni to jedną z kopalń działających w polskiej
osiągnięto je działając w trudnym gospodarce i „to co się tam dzieje,
otoczeniu rynkowym. W atmosferze może również odbić się na nas”.
walki z węglem, chociaż walka z dwuDodał też, że pomimo wszystko
tlenkiem węgla wcale nie musi ozna- węgiel jeszcze przez długie lata bęczać zwalczania energetyki opartej dzie jednak podstawowym surowcem
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energetycznym w naszym kraju, bardzo ważnym dla naszej gospodarki.
Należy tylko odpowiednio nim gospodarować, a przede wszystkim wydobywać w taki sposób węgiel, by był
konkurencyjny dla węgla z importu.
- Jako Bogdanka staramy się to robić
- powiedział. Wcale nie mamy łatwych
warunków wydobycia – jak twierdzą
niektórzy – a najlepiej wiedzą o tym
ci, którzy pracują w Bogdance od początku. Wiedzą, że natura nas nie rozpieszczała. Trzeba było walczyć. Wszyscy walczyli by kopalnia była rentowna

i bezpieczna. Dzisiaj
też traﬁamy na bardzo
trudne warunki. Zadaniem kadry jest jednak
tak działać, dobierać
sprzęt, aby cały czas
prowadzić efektywne
wydobycie.
W wystąpieniu prezes podkreślał też, że kopalnia
nie tylko daje utrzymanie pracownikom
i ich rodzinom, ale
jest bodźcem rozwojowym dla całego
regionu. Dlatego tak ważne jest, pomimo różnych trudności z pozwoleniami, zwiększenie zasobów operatywnych węgla w Bogdance – nawet
dwukrotne. Jest to możliwe i taki
jest cel strategiczny, bo pozyskanie
nowych obszarów z węglem dałoby
żywotność kopalni do roku 2050
a nawet i dłużej. Tym bardziej, że
jak mówił Z. Stopa „konsekwentnie

realizujemy plan podwojenia wydobycia do 2015 roku. W tym roku wydobycie będzie na poziomie 8,4 mln
ton. W przyszłym około 10 mln ton
węgla a w 2015 około 11 mln ton węgla. Nasz udział w rynku węgla energetycznego w Polsce będzie na ponad
20 proc. poziomie”.
Wszystkie te cele są zapisane
w aktualnej strategii kopalni. Zakłada
ona budowę inteligentnej kopalni, czyli
kopalni inteligentnych rozwiązań.
W Bogdance chcą aby automatyzacja
i profesjonalizacja załóg pomagała nie
tylko w efektywnym wydobyciu,
ale poprawiała bezpieczeństwo pracy
i ochronę środowiska.
Podczas uroczystości głos zabierali też licznie
przybyli goście.
W wystąpieniach
Marcelego Niezgody – podsekre-

przywołał polską strategię rozwoju
gospodarczego do 2020 roku, która
zakłada, iż węgiel w najbliższych latach będzie naszym głównym surowcem energetycznym. - Chcemy tylko
aby nasza gospodarka była nisko
emisyjna, a nie nisko węglowa – podkreślał. To były dla górników ważne
słowa, bo ostatnio zbyt często niektóre
„środowiska ekologów” traktują ich
nieomal jak ekologicznych trucicieli.
Ale tak jest kiedy ktoś myli skutki
z przyczynami. 4 grudnia w Bogdance
nikt nie miał wątpliwości co do rzeczywistej roli górników.
Barbórkowe uroczystości kontynuowane były w piątek 6 grudnia
w Lublinie, gdzie w hali Targów „Lublin” odbył się Wieczór Barbórkowy.
Ryszard Nowosadzki
Nie wszędzie górnicy świętowali
swoje święto tak radośnie jak w Bogdance. Jak na obecne potrzeby, węgla
kamiennego jest za dużo, więc ceny
węgla energetycznego w zachodnioeuropejskich portach wynosiły latem
tylko 75-80 dol. za tonę, wobec śred-

tarza stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, Jolanty
Szołno-Koguc – wojewody lubelskiego czy Krzysztofa Hetmana –
marszałka województwa lubelskiego
można było znaleźć wspólny rys.
Wszyscy nie tylko wyrażali szacunek
dla zawodu górnika i życzyli wszystkiego najlepszego, ale podkreślali
też, że górnik to w Polsce ciągle zawód z przyszłością. Marceli Niezgoda

niego kosztu produkcji polskich kopalń - blisko 300 zł na tonie, czyli ok.
95 dol. W efekcie o ile we wrześniu
ubr. polskie górnictwo miało 1,7 mld
zł zysku netto, to w tym roku branża
traci netto 71,8 mln zł. Za ten wynik
odpowiada przede wszystkim Kompania Węglowa, której strata po dziewięciu miesiącach roku sięgnęła prawie
295 mln zł. Katowicki Holding Węglowy tracił ponad 46 mln zł. W LW
Bogdanka zysk netto po trzech kwartałach wyniósł 224,73 mln zł.
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Debata na temat bezpieczeństwa

Barbórka

27 listopada w Starostwie odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez
Komendę Powiatową Policji pt. ,,Bezpieczeństwo w powiecie łęczyńskim. Bezpieczne drogi
decydujmy wspólnie”. Komendant Powiatowy
Policji w Łęcznej omówił zrealizowane wnioski
z debaty, która odbyła się w maju br., po czym
przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w powiecie łęczyńskim. Podczas dyskusji poruszano
m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym oraz braku posterunków
policji. Na zakończenie, uczestnicy debaty mogli
wypełnić anonimowe ankiety, dotyczące oceny
stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań
wobec służby policjantów.

Obchody Górniczego Święta w naszym
powiecie rozpoczęły się już 3 grudnia. Społeczność uczniowska, nauczyciele Zespołu
Szkół Górniczych w Łęcznej oraz zaproszeni
goście zgromadzili się, by świętować tę
ważną dla łęczyńskiego środowiska tradycję.
Uroczystość była jednocześnie okazją do
wręczenia nagród w barbórkowych konkursach: Powiatowym Konkursie Wiedzy o św.
Barbarze „Prowadź Nas Święta Barbaro”,
III Barbórkowym Turnieju w Armwrestlingu
o Nagrodę Dyrektora ZSG w Łęcznej oraz
konkursie BHP organizowanym przez Komisję
BHP LW „Bogdanka” S.A.
Ważnym punktem uroczystości, zwłaszcza
dla uczniów klas pierwszych, było złożenie
ślubowania. Grupa teatralna „Liberum Veto”
przybliżyła postać św. Barbary, patronki górników, odbyła się również wspólna modlitwa
w intencji wszystkich górników. 4 grudnia
główne uroczystości Barbórkowe odbyły się
w kościele p.w. św. Józefa w Łęcznej oraz
w budynku cechowni w Bogdance.

Wizyta na Białorusi
W dniach 8-10 grudnia delegacja z Powiatu Łęczyńskiego ze Starostą Łęczyńskim
i Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach na czele przebywała na Białorusi.
Efektem wizyty było podpisanie porozumienia
pomiędzy Rejonem Lachowickim i Powiatem
Łęczyńskim w zakresie współpracy instytucji
publicznych, organizacji społecznych i przedsiębiorców. Wchodzący w skład delegacji
przedsiębiorcy złożyli wstępne deklaracje
o współpracy, dyrekcje ZSR w Kijanach
i Państwowej Szkoły Rolniczej w Lachowiczach
ustaliły zasady wzajemnej wymiany uczniów
w zakresie odbywania praktyk zawodowych.

Nagroda dla ZAZ
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
został nagrodzony w konkursie Państwowej
Inspekcji Pracy w Lublinie „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” w roku 2013.
Zakład otrzymał 3 nagrodę za podnoszenie
standardów i warunków pracy, bezpieczeństwo i poszanowanie prawa pracy pracowników. Statuetkę odebrała Dyrektor Małgorzata
Paprota. Gala konkursu odbyła się na Zamku
Lubelskim 12 grudnia b.r.

AKCJE SPOŁECZNE
Polacy Rodakom
Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego kolejny
raz wsparli akcję Polacy-Rodakom, polegającą
na zbiórce produktów spożywczych, książek
i zabawek dla polskich rodzin mieszkających
na Białorusi i Ukrainie. Z zebranych od 21
października do 6 grudnia darów zostaną
przygotowane paczki świąteczno – noworoczne
dla najuboższych. W akcję włączyły się przede
wszystkim placówki oświatowe: Zespół Szkół
Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Górniczych
w Łęcznej, ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej, Powiatowa Biblioteka Publiczna, a także
Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Łęcznej.

Przegląd Cycowa

EDUKACJA
Powiatowa konferencja
„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach uczestniczy w projekcie pn. „Bezpieczna Szkoła
- Bezpieczny Uczeń”. W ramach projektu
20 listopada odbyła się powiatowa konferencja
na temat, jak działania grona pedagogicznego,
wpływają na kształtowanie świadomości,
dojrzałości, postaw, kształtowanie poczucia
bezpieczeństwa uczniów. Podsumowaniem
konferencji był konkurs dla szkół z naszego
powiatu na stworzenie mini kampanii społecznej na temat dowolnego aspektu bezpieczeństwa, gdzie należało wykonać plakat
wraz z hasłem reklamowym i komunikatem
medialnym, a każdy z tych aspektów pracy
podlegał ocenie jury.
Zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Gimnazjum w ZS nr 1 w Milejowie,
II miejsce - ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej
oraz ZSR w Kijanach (gr. chłopców),
III miejsce - ZSR w Kijanach (gr. dziewcząt).
Na zakończenie konferencji odbył się koncert orkiestry dętej z Szastarki.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej bierze udział w Akcji „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę”. Podczas ulicznej
zbiórki darów przeprowadzonej 1 grudnia
udało się zebrać ok. 200 kg żywności trwałej
oraz 100 kg ubrań i zabawek. Serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom, a także
osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom,
które czynnie włączyły się w akcję. Dary zostaną rozdysponowane wśród najuboższych
rodzin z terenu powiatu łęczyńskiego po
konsultacji z ośrodkami pomocy społecznej.
Jeżeli chcielibyście się przyłączyć do grona
pomagających, jeszcze do końca grudnia
od poniedziałku do piątku w godz. 7.0015.00.można przynieść żywność trwałą,
ubrania, zabawki itp. do siedziby PCPR
przy ul. Staszica 9.

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu:
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska,
Natalia Golonka, Agnieszka Łazuga, Paweł Romańczuk, Łukasz Borowiec.
Kontakt: promocja@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20.
Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl

Spotkanie seniorów
Hala sportowa Zespołu Szkół
w Cycowie gościła w listopadzie coroczne spotkanie członków Związku
Emerytów i Rencistów. Od kilku lat
impreza odbywa się pod honorowym
patronatem wójta Jana Baczyńskiego vel Mróz.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicestarosta powiatu łęczyńskiego Kazimierz Radko, zastępca
wójta gminy Cyców Wiesław Pikuła,
przewodnicząca Rady Gminy Cyców
Marta Kociuba, dyrektor Zespołu Szkół

Zbigniew Rutkowski oraz
ks. dziekan kanonik Adam
Sołtysiak, proboszcz paraﬁi w Cycowie.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się mszą
świętą, po której delegacje
złożyły wiązanki kwiatów
pod pomnikiem poświęconym bohaterom wojny
polsko-bolszewickiej z okazji Święta
Niepodległości.
Następnie wszystkich uczestników zaproszono na część
artystyczną w wykonaniu dzieci i
młodzieży Zespołu Szkół w
Cycowie – okolicznościową
akademię z okazji Święta Niepodległości oraz
występy zespołów tanecznych.

Dalszą część imprezy uświetnił występ chóru „Cordi Est” z Łęcznej.
Zaprezentował się także wielopokoleniowy zespół śpiewaczy „Świerszczowianie”.
Spotkania członków Związku
Emerytów i Rencistów organizowane
są dwa razy w roku w maju i listopadzie, zawsze w gościnnych murach
Zespołu Szkół w Cycowie. Za każdym
razem frekwencja uczestników dopisuje. Impreza jest bowiem dla seniorów doskonałą okazją, by się spotkać,
porozmawiać i wymienić doświadczeniami, a przede wszystkim mile spędzić czas.

Przebudowa drogi w Cycowie
Trwają prace przy gruntownej
przebudowie drogi wojewódzkiej 841
Cyców – Wierzbica Staw.
Długość odcinka wynosi 2650 m.
Prace polegają na wykonaniu kanalizacji odwadniającej, przebudowie sieci
wodociągowej i telekomunikacyjnej
oraz położeniu nowej nawierzchni asfaltowej i chodników.
Generalnym wykonawcą jest ﬁrma
„Strabag”. Koszt zadania około 7 mln
zł, gmina Cyców uczestniczy w ﬁnansowaniu w wysokości 1 miliona zł. Prace
podzielono na dwa etapy, realizowane
w 2013r. i 2014roku. Planowany termin

zakończenia to wrzesień 2014 roku.
Prace drogowców spowodowały utrudnienia w
ruchu ale kierowcy i
mieszkańcy Cycowa
są bardzo wyrozumiali, gdyż droga
jest bardzo zdewastowana i przejazd
przez miejscowość
był ostatnio „drogą
przez mękę”.
ug cyców
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Ogłoszenia drobne
KAWALERKA do wynajęcia, 35 m2, atrakcyjna lokalizacja, Łęczna. Tel. 608 175 025.
WYNAJMĘ dla pracującego mężczyzny niezależny pokój w domku jednorodzinnym w
Łęcznej. Tel: 723-975-060
SPRZEDAM działkę budowlaną, Kolonia
Stara Wieś 36ar,ogrodzona, doprowadzona
woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja. Cena 4
tys. za ar. Tel: 697 154 093
SPRZEDAM działkę budowlaną w Łęcznej
przy ulicy Ogrodowej 17 ar. Cena 10 900 za
ar. Tel: 513 156 747
SPRZEDAM mieszkanie 32m2 przerobione
na 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon. Blisko sklep, centrum, ul. Żabickiego. Cena do
negocjacji. Tel: 665 324 742
SPRZEDAM ogrodzoną działkę budowlaną
w Cycowie przy ul. Parkowej o powierzchni
1100 m2. Przez działkę przebiega kanalizacja, woda, prąd. Tel: 508 088 154. PILNE
SPRZEDAM Dom w Ludwinie o powierzchni
ok. 200M2. Na działce wszystkie media (prąd,
gaz, kanalizacja, telefon). Dom przy ulicy
oświetlonej. Działka o powierzchni do uzgodnienia. Tel: 609 617 415
WYNAJMĘ garaż przy ulicy Wojska Polskiego w Łęcznej. Tel: 609 617 415
SPRZEDAM dwie działki 38 ar. I 47 ar. Dom
drewniany, budynek gospodarczy, wszystkie media, przy drodze asfaltowej w Karolinie k/Łęcznej. Atrakcyjna okolica, dostęp

do rzeki Wieprz. Cena do uzgodnienia. Tel:
604 196 773
SPRZEDAM działkę budowlaną w Łuszczów Kolonia. 34 ar. Pod ściana lasu,
przepiękna okolica, ogrodzona, przyłączę elektryczne, kwadratowa, płaska,
gotowa do rozpoczęcia budowy. Możliwość dokupienia kolejnych tańszych
działek Cena 110 000 do negocjacji. Tel:
601 151 324
SPRZEDAM działkę budowlaną w Łęcznej przy ulicy Ogrodowej 14 ar. Media przy
działce, szerokość 25m. Cena do uzgodnienia. Tel: 500 727 669/ 502 471 490
SPRZEDAM działki budowlane w miejscowości Stara Wieś Kolonia. Wszystkie media.
Cena do negocjacji. Tel: 508 247 250
KOREPETYCJĘ matematyka. 5 rok matematyki, szkoła podstawowa-liceum. Pomoc
w zrozumieniu matematyki. 25zł/godzina.
Tel: 665 245 322
SPRZEDAM działkę budowlaną w miejscowości Witaniów o powierzchni 30 ar.
Dojazd z drogi głównej Łęczna – Zezulin.
Dostępne wszystkie media. W sąsiedztwie
zabudowy jednorodzinne. Cena 3 tyś za ar.
Tel: 503 721 244

SPRZEDAM krzesła tapicerowane skórą, stół
dębowy długość 5m. Tel: 660 268 958
WYNAJMĘ lokal 60m2 przy ul. Wojska
Polskiego. Tel: 660 268 958
SPRZEDAM działkę budowlaną 47ar w
Albertowie. Cena do negocjacji. Tel: 660
532 184
WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokojowe, umeblowane. Tel: 606 411 966
SPRZEDAM działkę budowlaną w Łęcznej
przy ulicy Ogrodowej 17 ar. Cena 10 900 za
ar. Tel: 513 156 747
SPRZEDAM dom w Ludwinie o powierzchni
ok. 200M2. Na działce wszystkie media
(prąd, gaz, kanalizacja, telefon). Dom przy
ulicy oświetlonej. Działka o powierzchni do
uzgodnienia. Tel: 609 617 415
SPRZEDAM M4 (58m2) piętro 3/3, osiedle
Niepodległości, oraz garaż przy ul. Wojska
Polskiego. Cena łącznie: 245 tys. zł Tel: 512
315 915 (po 14.00)
WYNAJMĘ budynek przeznaczony na sklep
spożywczy w Kol. Łuszczów, pow. 90 m2.
Cena do uzgodnienia. Tel: 81-750-12-61
SPRZEDAM dom o pow. użytkowej 190m2
w Łęcznej w zabudowie szeregowej, przy ul.
Wojska Polskiego. Tel: 731 993 107
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