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26 maja w blasku fle-
szy i przy obecności dwóch 
wiceministrów i lokalnych 
polityków podpisano pro-
gram inwestycyjny dla bu-
dowy obwodnicy Łęcznej. 
Jednak konkretów nadal 
brakuje.

Budowa bezpiecznej 
drogi, wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z centrum mia-
sta, zwiększenie bezpieczeń-
stwa i komfortu kierowców, 
a także podniesienie jakości 
życia mieszkańców Łęcznej, 
to niektóre argumenty prze-
mawiające za powstaniem 
obwodnicy Łęcznej użyte 
przez Rafała Webera, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury.

W ramach zadania po-
wstanie nowy odcinek drogi 
klasy GP (główna ruchu przy-
spieszonego). Zbudowane 
zostaną obiekty inżynierskie 
(wiadukty, mosty, skrzyżowa-
nia jednopoziomowe), drogi 
niższych kategorii zapewnia-
jące obsługę terenów przyle-
głych do DK82, a także m.in. 
zatoki autobusowe, oświe-
tlenie oraz infrastruktura dla 
pieszych i rowerzystów - in-
formuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Podstawowym celem 
inwestycji jest wyprowadze-
nie ruchu tranzytowego z 
miasta, co przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców i podróżnych. 
Dzięki nowej drodze popra-
wi się płynność i komfort 
jazdy. Inwestycja pozytyw-
nie wpłynie także na prze-
pustowość ciągu komuni-
kacyjnego DK82 z Lublina 
w kierunku kopalni węgla 
Bogdanka, Pojezierza Łę-
czyńsko-Włodawskiego, Po-
leskiego Parku Narodowego 
i Włodawy.

Przed ubiegłorocznymi 
wyborami parlamentarnymi 
powstał program budowie 
100 obwodnic. Na jej liście 
znalazła się Łęczna. Wyglą-
dała na wrzuconą do listy  

w ostatniej chwili. Brak było 
jakiegokolwiek konkretu. 
Wytyczonej trasy, mocnego 
uzasadnienia inwestycji.

Przyznaje to nawet 
GDDKiA. Obwodnica Łęcz-
nej to nowe zadanie, dla 
którego proces inwestycyj-

ny dopiero się rozpoczyna. 
Pierwszym etapem będzie 
opracowanie dokumentacji 
w zakresie studium koryta-
rzowego, a kolejnym opra-
cowanie studium technicz-
no-ekonomiczno-środowi-
skowego wraz z elementami 
koncepcji programowej oraz 
uzyskanie decyzji środowi-
skowej. Oznacza to, że do-
kładny przebieg drogi nie 
został jeszcze ustalony.

O nowej obwodnicy nie 
wiadomo właściwie jeszcze 
nic poza tym, że ma powstać 
i miałaby łączyć lotnisko, 
Bogdankę, wyprowadzić 
ruch z Łęcznej, a może prze-
biegać niedaleko ewentual-
nej elektrowni i umożliwić 
ruch na jeziora i Włodawę.

Wynika z tego jedno-
znacznie, że nie będzie to 
typowy obwarzanek wokół 
Łęcznej, a zupełnie nowa 
droga. Wydłuża się też data 
jej powstania. Teraz mówi 
się, że będzie to najwcześniej 
w latach 2027-2029. Koszt 
budowy wszystkich 100 ob-
wodnic szacowany przez 
rząd jeszcze w marcu wyno-
sił 28 miliardów złotych.

BB
W redakcji uważamy, że 

zamiast tej propagandowej 
obwodnicy, na święty nigdy, 
lepiej byłoby szybko prze-
budować drogę nad jeziora. 
Niestety jak w PRL, liczy 
się przede wszystkim efekt 
propagandowy. Miał Go-
mułka swoje 1000 szkół na 
1000-lecie państwa polskie-
go, ma Morawiecki swoje 
100 obwodnic na 100-lecie 
odzyskania niepodległości. 
Tym bardziej, że jakoś z tego 
miliona samochodów elek-
trycznych nic nie wyszło.

Którędy i kiedy?

Obwodnica Łęcznej Prace przy tej drodze 
trwały od wielu lat i wykony-
wane były w kilku etapach. 

W końcu udało się wyre-

montować nędzną drogę powia-
tową łączącą gminy Spiczyn i 
Łęczną, a poprowadzoną przez 
Ziołków, Karolin i Witaniów.

Ostatni etap prac odbywał 

Droga Kijany-Witaniów
się w miejscowości Witaniów. 
Nowa warstwa asfaltu i chodnik 
oraz wcześniej wybudowane 
oświetlenie uzupełniają całość.

Remont finansowała gmi-
na Łęczna i powiat łęczyński 
właściciel drogi – przy wspar-
ciu pieniędzy zewnętrznych.
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Z pięciu nowych przy-
padków koronawirusa  
w powiecie łęczyńskim 4 do-
tyczą górników pracujących 
w śląskich kopalniach. 

Powszechną praktyką 
są wyjazdy pracowników 
kopalnianych spółek w de-
legację do pracy na Śląsk. 
Kilkanaście dni temu grupa 
pracowników powróciła ze 
Śląska prosto na kwarantan-
nę domową. Nieco później 
okazało się, że kilku z nich 
jest chorych. Na szczęście 
żaden z tych pracowników 
nawet nie zbliżył się do Bog-
danki.

Mimo zmęczenia spo-
łecznego tematem pan-
demii, warto pamiętać  
i kontynuować zasady bez-
pieczeństwa. Gdyby wirus 
dotarł do naszych kopalń 
sparaliżowałby nie tylko 
ten duży zakład pracy, ale 
właściwie wszystko inne 
dookoła. Powiat łęczyń-
ski jest mocno powiązany 
z górnictwem. Jeśli nawet 
nikt z naszej rodziny lub 
bliskich w kopalni nie pra-
cuje, to pracują tam nasi 
znajomi, albo ich znajomi  
i koło się zamyka.
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Górnicy przywieźli koronawirusa

PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPRZEDA¯Y, PRANIE TAPICERKI

ODGRZYBIANIE POMIESZCZEÑ I AUT, NISZCZENIE 
ALERGENÓW, USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW

SKUP-SPRZEDA¯
ZAMIANA - RATY

DEZYNFEKCJA OZONEM DEZYNFEKCJA OZONEM
 NOWOŒÆ

MYJNIA RECZNAMYJNIA RECZNAMYJNIA RECZNAMYJNIA RECZNA

Stary spichlerz został wy-
remontowany, przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych, 
a teraz trwa końcowy etap wy-
posażania go w nowy sprzęt  

i meble. Lada moment powró-
cą do niego dorośli uczestnicy 
codziennych zajęć.

Wykonana przebudowa i 
rozbudowa starego spichlerza 
posłużyła zmianie sposobu 
użytkowania budynku spichle-
rza na Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy. Docelowo będzie 

Spichlerz czeka na meble
w nim przebywało 60 pod-
opiecznych pod opieką specja-
listów. W wyniku przebudo-
wy powstał 4 kondygnacyjny 
obiekt przystosowany dla 

potrzeb osób niepełnospraw-
nych o powierzchni użytkowej 
ponad 1100 m2 i kubaturze 
ponad 5100 m3. W Środowi-
skowym Domu Samopomocy 
utworzona zostanie kawiarnia. 
Na pięknym tarasie będzie 
można zakończyć spacer po 
parku.                               GK
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KRONIKA ZDARZEŃ

Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych
Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło 29 maja. Do 

wypadku doszło około godziny 17:30 na  ul. 11 Listopada w By-
chawie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 27-latek 
kierujący motocyklem marki Suzuki jadąc w kierunku m. Strzy-
żewice wyprzedzając pojazd marki Skoda, na oznakowanym 
przejściu dla pieszych potrącił 64-latkę. Piesza przechodziła ze 
strony prawej na lewą według kierunku jazdy motocyklisty. 

Niestety w wyniku zdarzenia 64-latka z Bychawy poniosła 
śmierć na miejscu. Natomiast kierujący jednośladem z obrażenia-
mi ciała trafił do szpitala. Motocyklista  przebadany przez mun-
durowych na zawartość alkoholu w organizmie – był trzeźwy.
Internetowa oszustka z zarzutami

41 zarzutów oszustwa usłyszała 23-latka z Lublina. Kobieta 
na portalach ogłoszeniowych oferowała do sprzedaży różne ar-
tykuły, od basenów ogrodowych po biżuterię znanych marek. W 
rzeczywistości nigdy ich nie posiadała. 

23-letnia mieszkanka Lublina od kilku miesięcy oferowała 
do sprzedaży w internecie przeróżne artykuły. W jej asortymen-
cie można było znaleźć zarówno baseny ogrodowe jak i biżu-
terię znanych marek. Swoje ogłoszenia zamieszczała na porta-
lach ogłoszeniowych. W rzeczywistości nigdy nie posiadała tych 
przedmiotów i jej jedynym celem było wyłudzenie zaliczki bądź 
płatności z góry za zakupione rzeczy.

Nad sprawą pracowali policjanci z I komisariatu. Funkcjo-
nariusze ustalili, że za oszustwami stoi 23-latka. Kobieta została 
zatrzymana i trafiła na komisariat. Na obecnym etapie usłyszała 
41 zarzutów oszustwa na kwotę blisko 12 tys. złotych. Funkcjo-
nariusze szacują, że kobieta może stać za znacznie większą licz-
bą przestępstw z całego kraju. Obecnie analizowane są podobne 
sprawy. Za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem grozi kara do 8 lat więzienia.
Amunicja w ogródku

Prawie 250 sztuk amunicji pochodzącej prawdopodobnie z 
czasów II wojny światowej odnalazł 65-latek podczas przekopy-
wania ogródka. Właściciel nieruchomości, mieszkaniec jednej z 
miejscowości w gminie Głusk, powiadomił policjantów, którzy 
zabezpieczyli znalezisko.
Złapali podpalacza i włamywaczy 

Policjanci z I komisariatu uzyskali informację, że na terenie 
ogródków działkowych przy al. Unii Lubelskiej w Lublinie doszło 
do włamania. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy  po 
dotarciu na miejsce, w jednej z altanek zatrzymali trzech mężczyzn 
w wieku od 39 do 54-lat. Wszyscy trafili do policyjnej celi.

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą ustalili, że jeden  
z zatrzymanych, 39-letni mieszkaniec Lublina ma na swoim kon-
cie nie tylko włamania, ale również podpalenie 4 altanek. Straty 
oszacowano na kwotę blisko 20 tys. zł. Wszyscy mężczyźni zosta-
li przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Każdy z nich odpowie za dwa 
włamania do altanek. Dodatkowo 39-latek usłyszał zarzuty zwią-
zane z podpaleniem. Mężczyzna przyznał się i wyjaśnił, że zrobił 
to ponieważ był pijany i bardzo zdenerwowany. Za te przestępstwa 
może im grozić nawet do 10 lat więzienia.
Kontrabanda na targowisku

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodar-
czą KMP w Lublinie dokonali przeszukania jednego ze stoisk na 
targowisku przy al. Unii Lubelskiej. Z informacji mundurowych 
wynikało, iż 55-letni właściciel może tam ukrywać papierosy bez 
polskich znaków akcyzy, które są wprowadzane do nielegalnego 
obrotu. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli ponad 300 pa-
czek nielegalnych papierosów oraz 24 litry alkoholu bez akcyzy. 
Mężczyzna część kontrabandy ukrył w tujach rosnących nieopodal 
stoiska. Wstępne obliczenia wskazują, że gdyby nielegalne wyroby 
trafiły na rynek, to straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych 
należności wyniosłyby blisko 10 tys. złotych.
Narkotyki w hondzie

Ponad pół kilograma suszu marihuany znaleźli policjanci pod-
czas kontroli drogowej samochodu marki Honda Civic. Pojazdem 
podróżował 20-letni mieszaniec Lublina wraz z 19-letnim znajo-
mym. Towar znajdował się tuż za siedzeniem kierowcy wewnątrz le-
żącej na podłodze reklamówki. W chwili zatrzymania obydwaj męż-
czyźni nie umieli racjonalnie wytłumaczyć, skąd pakunek znalazł 
się w samochodzie. Na miejscu kontroli, policjanci przy młodszym  
z mężczyzn, znaleźli  jeszcze niewielkie ilości suszu marihuany.

Znalezisko zostało zabezpieczone przez kryminalnych. Jak się 
okazało po wstępnych badaniach, wewnątrz pakunku znajdowało 
się ponad 530 g. suszu marihuany. Kolejne 100 gram tych środków 
kryminalni znaleźli przeszukując mieszkanie 20-latka. 

Mieszkańcy Lublina zostali osadzeni w policyjnym areszcie. 
Samochód, którym podróżowali, został zabezpieczony na poczet 
przyszłych kar i grzywien.

Wypadek motocyklisty w gminie Cyców
W godzinach porannych 29 maja ta terenie gminy Cyców 

doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego z udzia-
łem motocyklisty. Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że 
20-letni kierujący motocyklem marki Suzuki po wyprzedzeniu 

dwóch pojazdów osobowych nagle stracił panowanie nad jed-
nośladem, po czym zjechał do rowu. 

Młody kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 
Jak ustalili mundurowi w miejscu wypadku drogowego było 
ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz znajdowały się znaki 
ostrzegające przed nierówną drogą i sypkim żwirem.
Podróż zakończył w rowie

Dyżurny łęczyńskiej komendy otrzymał 14 maja zgłosze-
nie, że na trenie gminy Łęczna pojazd marki Mitsubishi wje-
chał do rowu. Mundurowi ustalili, że kierujący mitsubishi na 
prostym odcinku drogi nagle stracił panowanie nad pojazdem  
i zakończył jazdę w przydrożnym rowie. Okazało się, że 54 letni 
kierowca miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Mężczyzna oświadczył policjantom, że wcześniej wypił kilka piw.

Nieopowiedzianemu kierowcy zostało zatrzymane prawo 
jazdy i wkrótce odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
do lat 2, sądowym zakazem kierowania pojazdami i dotkliwymi 
konsekwencjami finansowymi.
Pijany jechał ciągnikiem

Ponad 2,5 promila miał kierujący ciągnikiem rolniczym, 
który został zatrzymany przez łęczyńskich funkcjonariuszy. Do 
zatrzymania 52-latka kierującego ciągnikiem rolniczym doszło 
na drodze wojewódzkiej w miejscowości Jaszczów. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało, że mieszkaniec gminy Milejów 
miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo po 
sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczy-
zna nie ma stosownych uprawnień do kierowania, gdyż prawo 
jazdy zostało zatrzymane mu w 2015 roku.
Cztery osoby w szpitalu

Nie zastosowanie się do znaku „Stop” było przyczyną 
wypadku, do którego doszło w miejscowości Januszówka, w 
gminie Spiczyn. Do wypadku doszło 10 maja w południe w 
miejscowości Januszówka. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, ze 18-letni kierowca opla nie zastosował się do zna-
ku „Stop” i wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusił 
pierwszeństwo przejazdu na 42-letniej kierującej peugeotem. 
Doszło do zderzenia pojazdów.

Kierowcy pojazdów biorących udział w wypadku drogo-
wym byli trzeźwi, jednak wskutek odniesionych obrażeń trafili 
do szpitala. W zdarzeniu ucierpieli również czterej pasażerowie 
opla, dwóch z nich zostało przewiezionych do szpitala z poważ-
nymi obrażeniami ciała. 
Pożar domku letniskowego

Policjanci ustalają okoliczności pożaru, do którego doszło 
w gm. Cyców. Spaleniu uległo poddasze wraz z całym wyposa-
żeniem oraz część parteru. 

W nocy z czwartku na piątek, na poczatku maja, na terenie gm. 
Cyców doszło do pożaru drewnianego domku letniskowego. Ogień 
zauważył właściciel posesji, który o tym fakcie natychmiast poin-
formował służby. W akcji gaśniczej uczestniczyło siedem zastępów 
straży pożarnej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji wyni-
ka, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było powstanie 
ognia w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. Spaleniu uległo pod-
dasze wraz z całym wyposażeniem oraz część parteru.
Wypadek ciągnika widmo

Kierował ciągnikiem bez uprawnień, do tego po pijanemu. 
Jego ciągnik formalnie nie istniał - nie posiadał badań technicz-
nych oraz aktualnego ubezpieczenia OC. 7 maja na terenie gmi-
ny Cyców spowodował wypadek drogowy w wyniku którego 
obrażenia doznał pasażer. 

Łęczyńscy mundurowi wyjaśniają okoliczności wypadku dro-
gowego z udziałem ciągnika rolniczego, do którego doszło o 18:00 
na terenie gm. Cyców. Policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło 
podczas przewożenia wozem drewna na posesję. Podczas zjeżdża-
nia z drogi gruntowej 58- letni pasażer siedzący na drewnie ułożo-
nym na wozie stracił równowagę i spadł z wysokości. Pokrzyw-
dzony doznał otwartego złamania nogi i trafił do szpitala, okazało 
się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Za kierownicą ciągnika zasiadał 51-letni mężczyzna, który 
wydmuchał blisko 2 promila, a ponadto nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdu. Dodatkowo ciągnik rolniczy nie posiadał 
badań technicznych oraz aktualnego ubezpieczenia OC. Wkrótce 
mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed sądem.
Oszukał wiele osób

Łęczyńscy policjanci zatrzymali 23-latka z Lublina, który 
od lutego do kwietnia br. dopuścił się co najmniej 11 oszustw na 
łączną kwotę blisko 40 tys. zł. 

Ponad miesiąc temu funkcjonariusze z Komendy Powia-
towej Policji w Łęcznej zostali powiadomieni o oszustwie in-
ternetowym na szkodę mieszkanki powiatu łęczyńskiego, która 
straciła blisko 3 tys. zł. Kupujący zapewniał, że zapłata za tablet 
odbędzie się za pośrednictwem kuriera, który wypłaci należną 
kwotę po otrzymaniu paczki, czego nigdy nie uczynił.

Łęczyńscy kryminalni zajmujący się tą sprawą ustalili, że 
na terenie województwa lubelskiego doszło do kilkunastu po-
dobnych oszustw. Przestępca odnajdywał na portalach interne-
towych ogłoszenia sprzedaży sprzętu elektronicznego, a następ-
nie kontaktował się poprzez sms ze sprzedającymi wyrażając 
chęć zakupu towarów. Za każdym razem informował, że prze-
syłka leży po jego stronie. Wypożyczonym busem, podając się 
za kuriera odbierał paczkę bez uiszczenia należności. Następnie 
sprzęt uzyskany z oszustwa trafiał pod zastaw do lombardów 
na terenie województwa lubelskiego. Nieuczciwy kontrahent 
został zatrzymany przez łęczyńskich policjantów.

23-letni mieszkaniec Lublina dopuścił się co najmniej 11 
oszustw, na kwotę blisko 40 tys. zł, do popełnienia których się 

przyznał. Znaczna część sprzętu elektronicznego - laptopy i 
aparaty fotograficzne odzyskano.

Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 
Zgodnie z kodeksem karnym grozi kara nawet do 8 lat pozba-
wienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.
Śmierć w Wólce Cycowskiej

Tuż przed weekendem majowym doszło do śmiertelnego zda-
rzenia na drodze. 61-letni kierowca fiata seicento około godziny 
19:30 uderzył w słup energetyczny w Wólce Cycowskiej. Kierowca 
stracił panowanie nad samochodem i na łuku drogi zjechał na lewe 
pobocze i uderzył w słup energetyczny. Na miejscu interweniowała 
straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Pomi-
mo przeprowadzonej reanimacji przez załogę karetki pogotowia, ży-
cia mieszkańca powiatu łęczyńskiego nie udało się uratować. 

Brak wyobraźni czy głupota?
27-latek przyjechał rowerem do policyjnej komendy by zgłosić 

kradzież telefonu. Pojazd pozostawił przed wejściem. Zapomniał 
jednak biedaczek, że jest po „kilku piwkach”. Czujni policjanci zaraz 
wyczuli woń alkoholu i przeprowadzili badanie trzeźwości, które 
wykazało prawie półtora promila alkoholu. Rzecz miała miejsce  
w Świdniku, 29 maja w piątek wieczorem. Rower został zabezpiec-
zony przez funkcjonariuszy, a jego właściciel odpowiadać będzie 
za wykroczenie kierowania w stanie nietrzeźwości pojazdem inny 
niż mechaniczny. Grozi mu areszt lub grzywna, a dodatkowo zakaz 
prowadzenia jednośladów.
Próbowali okraść dyskont 

20-latek i jego 35-letni kompan niezauważeni początkowo przez 
ochronę, w kilku turach wynieśli towar przed sklep. Przy próbie ujęcia 
przez pracowników, sprawcy uciekli porzucając łupy. Wezwano poli-
cję. Sprawcy zbiegli przed przyjazdem patrolu, jednak po otrzymaniu 
szczegółowego ich opisu, policjanci zatrzymali ich chwilę później na 
jednej z sąsiednich ulic. Część skradzionych rzeczy była już załado-
wana w zaparkowanym przed sklepem samochodzie, a część pod-
czas ucieczki porzucona wewnątrz sklepu już za linią kas. Złodzieje 
połakomili się nie tylko na artykuły spożywcze, ale także na różnego 
rodzaju urządzenia AGD, których łączna wartość to prawie 2 tys. zł. 
Część mieli również przy sobie w chwili zatrzymania przez policję. 
Cały towar odzyskano. Za kradzież może im grozić kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.
Areszt za groźby podpalenia

W sobotę tuż przed południem świdnicka policja została powia-
domiona o mężczyźnie, który na jednym z osiedli próbował podpalić 
na sobie ubranie, używając do tego celu łatwopalnej substancji roz-
pylonej ze spryskiwacza. Jednocześnie zagroził podpaleniem stojącej 
przy nim partnerce, jednak ostatecznie nie spełnił swoich gróźb z uwa-
gi na interwencję postronnej osoby. 

Mężczyzna jeszcze przed przyjazdem policjantów zrzucił z sie-
bie tlącą się koszulkę i odjechał samochodem. Po kilku godzinach 
policjanci zatrzymali go na terenie miasta. W chwili zatrzymania był 
nietrzeźwy, mając blisko 1 promil alkoholu. Za groźby wobec partner-
ki, a także jej wcześniejsze uporczywe nękanie, decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grożenie innej osobie 
popełnieniem przestępstwa zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia 
wolności, a za nękanie może grozić nawet do 8 lat więzienia. Dodat-
kowo mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie samochodem  
w stanie nietrzeźwości.                                             opr. R. Nowosadzki
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W gminie Cyców roz-
poczęto  inwestycję  pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa 
(modernizacja) oczyszczal-
ni ścieków w m. Cyców”, 
polegającą na uporządko-
waniu gospodarki wodno-
ściekowej poprzez rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków. 

Projekt zakłada wy-
remontowanie istniejącej 
pompowni ścieków suro-
wych oraz przebudowę są-
siadującego z nią budynku 
technologicznego. Pozo-
stałe obiekty oczyszczalni 
ścieków, które obejmuje 
projekt są na nowo pro-
jektowane. Nowe obiek-
ty, realizowane w ramach 
rozbudowy ciągu techno-
logicznego, usytuowane 
będą obok obecnie pracują-
cych, co nie zakłóci pracy 

oczyszczalni podczas robót 
budowlanych.

W ramach przedsięwzię-
cia zaplanowano przebudo-
wę, remont i budowę nastę-
pujących obiektów technolo-
gicznych: 

- Pompownia ścieków 
surowych PPS – obiekt ist-

niejący, remontowany,
- Budynek technologicz-

ny – obiekt istniejący, mo-
dernizowany na stację me-
chanicznego oczyszczania 
ścieków (pomieszczenie si-
topiaskownika), stację dmu-
chaw oraz przepływomierzy,

- Zbiornik retencyjny z 
komorą zasuw ZR – obiekt 
nowoprojektowany,

- Wielofunkcyjne reak-
tory biologiczne CF-SBR – 
obiekt nowoprojektowany,

- Zagęszczacz osadu ZG 

– obiekt nowoprojektowany,
- Zbiornik magazyno-

wania i stabilizacji tlenowej 
osadu KST – obiekt nowo-
projektowany,

- Budynek techniczno-so-
cjalny z pomieszczeniem od-
wadniania osadu oraz częścią 
socjalną wraz z dyspozytornią 
oraz wiatą ochronną na osad – 
obiekt nowoprojektowany,

- Agregat prądotwórczy 
– obiekt nowoprojektowany,

- Pompownia przesyło-
wa ścieków PPM – obiekt 
nowoprojektowany,

- Studzienka zaworowo-
pomiarowa osadu nadmier-
nego SPP1 – obiekt nowo-
projektowany,

- Studzienka zaworowo-
pomiarowa ścieków oczysz-
czonych SPP2 – obiekt no-
woprojektowany,

W celu poprawy infrastruk-
tury drogowej gmina Cyców 
zakupiła rozkładarkę do asfaltu 
ABG TITAN z niwelacją auto-
matyczną i możliwością rozkła-
dania asfaltu o szerokości do 7,5 
mb.

Nowa maszyna przyśpie-
szy budowę i remonty dróg na 
terenie gminy Cyców.

W tegorocznym budżecie 
gminy na zakup mieszanki 
mineralno-bitumicznej zapla-

Nowy sprzęt do budowy dróg

nowano kwotę 1.440.000,00 zł 
z przeznaczeniem na remonty 
dróg, co powinno wystarczyć 
na wykonanie około 8-9 km 
dróg asfaltowych. 

Wstępnie planuje się 
przeprowadzenie remontów 
m.in. na drogach w: Cycowie, 
Świerszczwie-Kolonii, Jano-
wicy, Małkowie, Ostrówku 
Podyskim, Głębokiem, Wólce 
Cycowskiej, Szczupaku i Be-
kieszy.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cycowie
oraz
- wykonanie systemu 

sterowania i kontroli dla ca-
łej oczyszczalni,

- wykonanie oświetlenia 
terenu i ciągów komunika-
cyjnych związanych z budo-
wą,

- budowę rurociągów 
technologicznych wraz ze 
studzienkami kanalizacyjny-
mi.

Umowa na roboty bu-
dowlane została zawarta 
w dniu 17 stycznia 2020 r. 
z Przedsiębiorstwem Pro-
dukcyjno-Montażowym 
MONTECH Sp. z o.o. Cał-
kowity koszt inwestycji 
wyniesie 5.970.000,00 zł. 
Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać zamówienie 
w terminie do dnia 16 lip-
ca 2021 r.

Remont posadzki naj-
starszego kościoła w Łęcz-
nej pozwolił odkryć ślady 
wcześniejszych dziejów 
budowli i Łęcznej. Odkryto 
monety, dewocjonalia, ele-
menty posadzki zniszczonej 
podczas potopu szwedzkie-
go. Prace konserwatorskie 
nadal trwają.

Nie wiadomo dokładnie 
ile lat ma parafia w Łęcznej. 
Datuje się ją na połowę XIV 
wieku, a rozpoczęcie budo-
wy obecnego kościoła na 
1618 rok. Być może stoi on 
na szczątkach wcześniejsze-
go obiektu.

- W trakcie prac do-
tarliśmy do krypty fundato-
ra świątyni podkomorzego 
Adama Noskowskiego – mó-
wił dla Radia Lublin ksiądz 
proboszcz Janusz Rzeźnik. 

Na terenie kościoła jest 7-8 
krypt. Do tej pory zajrzano 
do dwóch, ale nie wiadomo, 
czy otwierane będą kolejne. 

W trakcie prac odna-
leziono około 200 artefak-
tów pod posadzką kościoła. 

Kościół Marii Magdaleny odkryje tajemnice?

Głównie monet z czasów od 
XV do XX wieku.

W jednej z odkrytych 
krypt znajdują się zdobienia 
w postaci rozet i ołtarza. Być 
może pomieszczenie w prze-
szłości pełniło rolę kapli-

cy. Pod nią dopiero 
znajdują się szcząt-
ki prawdopodobnie 
Adama Noskow-
skiego. Na jednej 
ze ścian widać napis 
„1792 Niepokój w 
kraju”. Jeśli jest au-
tentyczny powstał 
rok po przyjęciu 
przez nasz kraj kon-
stytucji.

Odkryte ekspo-
naty będą podawane 
dalszym badaniom. 
Być może zostaną 
publicznie udostęp-
nione.

BB

Zniesiono limity pasa-
żerów w transporcie zbio-
rowym. Busy i autokary 
zabiorą już komplet pasa-
żerów. 

Program luzowania na-
kazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epide-
mii w Polsce wszedł w kolej-
ny etap. Zmieniają się zasa-
dy w transporcie zbiorowym. 
Chodzi dokładnie o limity 

pasażerów. Busy i autokary 
liczące powyżej 9 miejsc sie-

dzących mogą zabierać kom-
plet pasażerów. Zmiany na-
stępują także w przewozach 
komunikacji publicznej. 

Na początku maja po 
kilku tygodniach przerwy fir-
my Łęcz-Trans i Piątek-Bus 
wznowiły przewóz osób po-
między Łęczną, a Lublinem. 
Kursy miały nową znacznie 
wyższą ceną 7 zł. Bodźcem 
dla dużych graczy było poja-

wienie się na rynku konku-
rencji.

Przypomnijmy, że wraz 
z początkiem ograniczeń 
związanych z covid-19  
z obsługi trasy Łęczna-Lublin 
zrezygnowali dwaj najwięksi 
przewoźnicy. Dotkliwa pust-
ka na którą bardzo skarżyli 
się klienci trwała kilka tygo-
dni. Wtedy na linii pojawiły 
się przewozy24.pl

- Naszym celem było za-
pewnienie, w tej kryzysowej 
sytuacji, transportu dla pra-
cowników medycznych. Po 

uruchomieniu tych kur-
sów przez 2 dni nie prze-
stawały dzwonić telefony 
z prośbami o zapewnienie 
transportu w szerszym 
wymiarze także innych 
podróżnym. Postanowili-
śmy że uruchomimy takie 
kursy pomiędzy Łęczną i 
Lublinem - mówią przed-
stawiciele przewozy24.pl 
Wystarczył tydzień dzia-
łania konkurencji i.... Jan 
Blacha szef firmy Łęcz-
Trans stwierdził, że jednak 
do Lublina będzie jeździł 
– dodaje przewoźnik.

Wysoka cena 7 zł 
miała wynikać z tego, że do 
busów wsiadała połowa pasa-
żerów, a co drugie miejsce sie-
dzące musiało pozostać puste. 
Od 1 czerwca to obostrzenie 
zostało zniesione i bus może 
być wykorzystywany w pełni. 
Czy to oznacza, że przy peł-
nym obłożeniu i stosunkowo 
taniej benzynie ceny spadną 
z 7 złotych o połowę? Nieba-
wem zobaczymy.

BB

Busy wróciły na trasę
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ogłoszenia drobne

w październiku czy grudniu 2019 roku posty 
odwiedzano odpowiednio 264 i 283 tys. razy miesięcznie

Sprzedam działkę budow-
laną 43ar w Albertowie. 
Cena do uzgodnienia. T: 
881 056 080
Sprzedam tylne nowe świa-
tła do Audi 80 B4 sedan. T: 
507 108 103
Sprzedam mieszkanie bez-
czynszowe. Dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, przed-
pokój, magazynek I piętro, 

56m2 w Cycowie ul. Rolni-
cza 5/6 Cena do negocjacji. 
Tel: 82-567 77 23; kom. 500 
099 227; 796 409 851
Sprzedam działki budowla-
ne o pow.2000m2 cena 60/
m2 w miejscowości Zofiów-
ka przy trasie Łęczna-Lublin. 
Kontakt tel. 512 331 130.
Sprzedam dom drewniany 
w Rogóźnie (gm. Ludwin), 
działka 10 ar, ogrodzona, 
woda, prąd. T: 602 406 545.


