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Marne inwestycje w łęczyńskim powiecie LW Bogdanka zanotowała stratę
Wydatki
inwestycyjne
jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku podsumowało ogólnopolskie pismo
samorządowe „Wspólnota”.
Wynika z niego, że trzy
gminy z powiatu łęczyńskiego
spadły w tym rankingu, w tym
podobno bogata gmina Puchaczów wylądowała prawie 300
miejsc niżej. Ludwin zanotował
minimalny wzrost pozycji ale
i tak jest w ogonie gmin. Sukcesem mogą pochwalić się natomiast gminy Milejów i Cyców.
Gmina Cyców awansowała
w rankingu aż o 100 miejsc
i w tym roku zajęła 323. pozycję
wśród 1537 zaszeregowanych
gmin. O 83 pozycje wyżej sklasyfikowano gminę Milejów, która za
2019 rok znalazła się na 305. pozycji. Tak naprawdę to różnica pomiędzy tymi gminami jest mniejsza
niżby to wynikało z zajętych miejsc
– w Milejowie na inwestycje wydano 1175,31 zł, a w Cycowie
1150,43 zł na mieszkańca.
Największe
zdziwienie
wzbudza marna kwota wydana
na inwestycje w gminie Puchaczów! Najbogatsza od lat gmina
na Lubelszczyźnie, jeżeli chodzi
o dochód na jednego mieszkańca
– dzięki podatkom z kopali węgla w Bogdance, 27. w kraju wg
dochodu, zajęła pod względem
inwestycji zaledwie 529. miejsce
(spadek z 204.). Mając dochód
w wysokości 5620,79 zł na osobę,
zainwestowała w 2019 roku tylko
955,96 zł na mieszkańca. W gminie nie ma już w co inwestować,

czy władze gminy postanowiły
zacząć przejadać podatki od Bogdanki? A te mogą się zmniejszyć
wraz z większym wydobyciem
na terenie gmin Cyców i Ludwin!
Ciekawe co o tym myślą mieszkańcy gminy Puchaczów?
Gmina Ludwin co prawda
awansowała o 15 miejsc, ale trudno to uznać za sukces, kiedy bogacąca się gmina (znów dzięki Bogdance) zajmuje 1439. miejsce (na
1537 klasyfikowanych). Zdecydowanie uboższa gmina Spiczyn
spadła natomiast z 568. miejsca na
765, ale i tak wydała na inwestycje
789,54 zł na mieszkańca, podczas
gdy w Ludwinie na ten cel poszło
zaledwie 338,90 zł. Nic dziwnego,
że w gminie Ludwin mieszkańcy
skarżą się między innymi na brak
dobrych dróg gminnych i typowo
lokalnych.
Nie ma się też czym chwalić
gmina Łęczna. Spadła w bieżącym rankingu inwestycji ze 171.
miejsca na 205. pozycję, do tego
w stawce liczącej 267 miast powiatowych. Trudno się dziwić,
skoro w Łęcznej na inwestycje
wydano mniej na mieszkańca niż
w gminach powiatu, oczywiście
poza Ludwinem!
W najnowszym rankingu
powiat łęczyński awansował
z 261. miejsca na 246. wśród
267 sklasyfikowanych powiatów.
Szału więc też nie ma, tym bardziej, że pod względem dochodów powiat jest za ten sam 2019
rok na 185. pozycji.
Autorzy raportu pokusili się
też o generalną ocenę samorzą-

Dla upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w 102.
rocznicę odzyskania niepodległości wykonano w Łęcznej tablicę
pamiątkową. Jej odsłonięcia dokonali burmistrz Leszek Włodarski oraz pomysłodawca tablicy,
wiceprzewodniczący rady miejskiej Piotr Winiarski.
Tablica pamiątkowa znajduje
się na Placu Powstań Narodowych,
w okolicy krzyża przed wejściem
głównym na cmentarz parafialny.

nych: Insurekcję Kościuszkowską,
Powstanie Listopadowe, Powstanie
Upamiętnia wiele istotnych dla Pol- Styczniowe, Odrodzenie Państwa
ski i Polaków wydarzeń historycz- Polskiego 1918-1921 oraz wydarzenia z lat 1939-1989.
Połowę kosztów wykonania tablicy pamiątkowej pokryła spółka LW
Bogdanka.
11 listopada w dniu
NarodowegoŚwiętaNiepodległości na tablicy
w Łęcznej po raz pierwszy składano wiązanki
i zapalano znicze.

Pamiątkowa tablica w Łęcznej

dowych inwestycji. Odnotowali
ich spadek w porównaniu z 2018
rokiem. Niepokoi ich wzrost
liczby samorządów notujących
deficyt bieżący. Tym bardziej,
że kolejne budżety unijne niemal
na pewno nie będą tak szczodre
dla Polski, jak budżet poprzedni.
Jeśli w ogóle szybko będą jakieś
pieniądze z uwagi na zastrzeżenia UE co do praworządności w
Polsce a także z powodu groźby
wicepremiera Kaczyńskiego zawetowania budżetu UE. A wtedy
nie będzie żadnych pieniędzy!
W omówieniu raportu wyrażono też obawę sugestiami PiS
o możliwości dalszego ograniczenia samorządności w Polsce.
Autorzy raportu wyrazili wprost
zaniepokojenie wypowiedziami
polityków rządzącej partii sugerującymi, że istnienie zarządzanych
przez samorządy programów regionalnych wcale nie jest oczywiste –
z ust polityków partii rządzącej dało
się słyszeć, że wojewodowie lepiej
wiedzą i odpowiedzialniej będą podejmować decyzje, niż samorządy
wojewódzkie – napisali.
Pozytywnie natomiast ocenili bardzo dynamiczny, w ostatnich kilku latach, wzrost wydatków związanych z ochroną jakości powietrza i ochroną klimatu.
W 2019 r. wydatki te wyniosły
1,35 miliarda złotych i niemal
w całości (97 proc.) pochodziły
z budżetów gminnych. Jeszcze
w 2104 r. było to 0,28 miliarda
złotych, a zatem w ciągu 5 lat ich
poziom wzrósł czterokrotnie!
MALKONTENT

Trzeci kwartał tego roku
jest najgorszym w historii kopalnianej spółki. Po raz pierwszy spółka przyniosła stratę,
a zyski za cały 2020 r. doniośle
spadły. Zwolnień jednak ma
nie być. Kopalnia, za wszystkie trzy kwartały, ciągle jest
dochodowa.
LW Bogdanka podała wyniki ekonomiczne za trzeci kwartał
tego roku. Po raz pierwszy od
zakończenia
restrukturyzacji
i powołania spółki, kopalnia
w okresie kwartału przyniosła
1,8 miliona złotych straty. W ciągu trzech pierwszych kwartałów
2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., zysk
netto spadł aż o 86,8 proc. i wyniósł zaledwie 34,8 mln zł.
Przychody spadły o 16,8
proc. do 1,353 mld zł. Wynik
operacyjny sięgnął 50,7 mln zł
(spadek o 84,1 proc) , a EBITDA 317,6 mln zł. W analogicznym okresie 2019 r. było
to odpowiednio 319,7 mln zł i
611,3 mln zł. Produkcja węgla

Kładka wybudowana

Trwają już właściwie
ostatnie prace wykończeniowe
na kładce nad ulicą Lubelską
– ostatnie malowania, sprzątanie, zabezpieczanie skarp oraz
montaż oświetlenia LED. Sama
konstrukcja jest gotowa.
Być może kiedy to wydanie
trafi do czytelników, robotnicy
zejdą już z placu budowy. Kładka połączyła Stare Miasto (okolice Rynku II) z osiedlem Samsonowicza (w okolicach kościoła pw. św. Marii Magdaleny).
Jej budowa kosztowała blisko 2
miliony złotych, a prace wykonywała firma DURA z Lublina,
która wygrała przetarg.
Powstał obiekt o długości
78 m i szerokości 4,00 m. Na
płytach betonowych została
ułożona nawierzchnia z żywicy epoksydowo-poliuretanowej
o kolorystyce różnej dla ciągu
pieszego i rowerzystów. Po obu
stronach kładki ustawiono baludok. na str. 3

handlowego w okresie I-III kw.
wyniosła 5,538 mln ton wobec
7,127 mln ton przed rokiem,
a sprzedaż 5,7 mln ton wobec
7,061 mln ton rok wcześniej.
- Wyniki ﬁnansowe w III
kwartale 2020 są rezultatem
zmniejszonej sprzedaży, w
związku z sytuacją COVID oraz

problemami technicznymi i geologicznymi. Po okresie spowolnienia procesów gospodarczych
w pierwszym półroczu nastąpiła
normalizacja po stronie popytu
na węgiel energetyczny i powrót
do poziomów sprzedaży notowanych w poprzednich latach
– tłumaczy Artur Wasil, prezes
LW Bogdanka.
Część załogi obawia się,

że straty i gorsze wyniki będą
wiązały się ze zwolnieniami.
- Nie przewidujemy żadnych
zwolnień, ani redukcji. Z występującymi okresowymi zmianami
poziomu wydobycia radzimy
sobie przede wszystkim poprzez
zwiększanie lub zmniejszanie
poziomu outsourcingu – stwierdził prezes A. Wasil. To oznacza
mniej pracy dla firm zewnętrznych i być może zwolnienia.
Kopalnia nie zmienia planów inwestycyjnych - Nasze
plany z początku roku zakładają
w tym roku nakłady inwestycyjne
w wysokości 654 mln zł. W tej
chwili roboty przygotowawcze
prowadzone są zgodnie z aktualnymi harmonogramami. Głównymi pozycjami inwestycyjnymi
są jak zawsze nowe wyrobiska
oraz utrzymanie parku maszynowego – twierdzi prezes A. Wasil.
Po trzech kwartałach 2020 r.
Bogdanka wykonała 19,7 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,6
km w samym III kwartale 2020 r.
RKN

Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Skarbek” w Łęcznej
rozpoczęła w październiku budowę wielorodzinnego domu
mieszkalnego z 32 mieszkaniami i 32 miejscami postojowymi pod budynkiem przy ul.
Chełmskiej w Łęcznej.
Będą tam mieszkania
o metrażu od 50 do 83 metrów
kwadratowych. Oddanie ich do
użytku planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

To nie koniec spółdzielczych inwestycji. Spółdzielnia
„Skarbek” zamierza rozpocząć
w połowie 2021 roku budowę
dwóch kolejnych budynków
mieszkalnych o łącznie 68
lokalach mieszkalnych wraz
z miejscami postojowymi.
W tym przypadku nie zapomniano o kawalerkach bo powierzchnia mieszkań zaczyna
się od 37 m kw. Największe
będą miały ok. 83 m kw.

Nowe mieszkania w Łęcznej
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KRONIKA ZDARZEŃ

hol o łącznej wartości ponad tysiąca złotych. Następnie z pełnym wózkiem wyszedł ze sklepu bez płacenia za zakupy.
Pracownicy sklepu zauważyli ten fakt i próbowali ująć sprawcę
kradzieży. Jednak 34-latek zaczął się zachowywać agresywnie
i zaatakował interweniujących pracowników. Całe zajście widział emerytowany policjant, który do przyjazdu patrolu policji
udzielił pomocy ochroniarzom.
Zatrzymany za rozbój
Podejrzany 34-latek został zatrzymany przez łęczyńskich
Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę rozboju. 18-latek napadł na mundurowych, a następnie osadzony w policyjnym areszcie.
idącego ulicą mężczyznę. Sprawca był nietrzeźwy i agresywny. Kil- Wczoraj usłyszał zarzuty, zaś dzisiaj trafi przed oblicze sądu z
kukrotnie uderzył pokrzywdzonego, po czym skradł mu ... czapkę. wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Za kradzież
Do zdarzenia doszło w połowie października u zbiegu ulic Głę- rozbójniczą grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
bokiej i Sowińskiego w Lublinie. Idący ulicą mężczyzna nagle Niby pożar w Łęcznej
został zaatakowany. Sprawca był agresywny. Zaczął wykrzykiwać Kilka dni temu w Łęcznej kłęby dymu wydobywały się z mieszw kierunku pokrzywdzonego wulgaryzmy. W pewnym momencie kania w bloku mieszkalnym. Interweniowała straż pożarna.
kilkukrotnie uderzył go w twarz oraz zaczął kopać. Łupem męż- 6 listopada br. o godz. 14.39 Stanowisko Kierowania Komendanta
czyzny padła czapka z daszkiem.
Powiatowego PSP w Łęcznej otrzymało zgłoszenie o pożarze mieszSprawcę nagrała telefonem komórkowym znajoma pokrzywdzone- kania w bloku przy ul. Staszica w Łęcznej. Do działań zadysponogo. To niewątpliwie pomogło zajmującym się sprawą kryminalnym wano trzy zastępy ratowniczo–gaśnicze z KP PSP w Łęcznej.
z KMP w Lublinie oraz IV komisariatu. Sprawca został ustalony i za- Na miejscu strażacy stwierdzili, że w jednym z mieszkań w bloku
trzymany przez operacyjnych 20 listopada rano. Przyznał się do przed- panuje silne zadymienie. Znajdującego się wewnątrz mieszkania
stawionych zarzutów i wyraził skruchę. Jak oświadczył dokonał tego przytomnego mężczyznę ewakuowano na klatkę schodową po czym
czynu pod wpływem alkoholu, po którym staje się agresywny.
udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

Usiłowanie zabójstwa znajomego

17 listopada do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy trafił
26-letni mężczyzna, który podczas awantury ugodził nożem do tapety swojego znajomego.
Do zdarzenia doszło w jednym z domów przy ulicy Turystycznej w
Lublinie. Sprawca wraz z pokrzywdzonym mieszkali wspólnie na
stancji. W sobotę wieczorem podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło między nimi do awantury. Nieporozumienia najprawdopodobniej rozpoczęły się od sporu na temat sprzątania i utrzymania stancji. W pewnym momencie 26-letni sprawca chwycił za nóż
do tapet i ugodził nim swojego znajomego. Łącznie pokrzywdzony otrzymał siedem ciosów w klatkę piersiową. Po tym zdarzeniu
sprawca oddalił się z mieszkania. 25-latek trafił do szpitala.
Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
oraz z VI komisariatu. Policjanci pod nadzorem prokuratora dokładnie zbadali miejsce zdarzenia. Rozpoczęły się również poszukiwania
sprawcy. 26-latek gdy tylko dowiedział się o prowadzonych w tej
sprawie czynnościach policji sam zgłosił się do komendy. Mężczyzna został zatrzymany. Po zebraniu dowodów trafił do Prokuratury
Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa
oraz uszkodzenia ciała. Na wniosek policjantów i prokuratorów
wczoraj trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi
mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W toku rozpoznania ustalono, że zadymienie powstało w wyniku pozostawionego garnka na kuchence gazowej. Pożar ugaszono. Mieszkanie oddymiono i przewietrzono. Pomiary miernikiem wielogazowym, nie wykazały obecności niebezpiecznych
gazów. Poszkodowany mężczyzna został przekazany zespołowi
ratownictwa medycznego.
Akcja ratownicza trwała 36 min., wzięły w niej udział 3 zastępy
straży pożarnej - 7 ratowników, policja oraz zespół ratownictwa
medycznego.

Śmierć na DK-82 na trasie Lublin-Łęczna

Jedna osoba zginęła w wypadku w Łuszczowie Pierwszym, na
drodze krajowej nr 82 Lublin – Łęczna. Do zdarzenia doszło
ok. godziny 6.30.
Na łuku drogi doszło do czołowego zderzenia mazdy z samochodem ciężarowym marki Scania. W wyniku zdarzenia śmierć
poniosła 48-letnia kobieta. Około godziny 6:30 dyżurny lubelskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku do którego
doszło na drodze krajowej nr 82 w miejscowości Łuszczów
Pierwszy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na zakręcie drogi
kierująca mazdą zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się
z ciężarówką. 48-letnia kobieta, mieszkanka gminy Hańsk pomimo prób reanimacji zmarła na miejscu wypadku. Kierowca
ciężarówki był trzeźwy.

Dostarczał narkotyki dzieciom
SUV wjechał w busa z dziećmi

Do wypadku doszło w poniedziałek 30 listopada w miejscowości
Ciechanki koło Łęcznej. W bus marki Mercedes, którym jechało
dziewięcioro przedszkolaków i opiekunka, uderzył SUV hyundai.
Sprawcą kolizji był hyundai, który nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i wjechał w mercedesa. Wypadek wyglądał dosyć
groźnie. Na miejsce zdarzenia wezwano policję, ale ponadto
karetki pogotowia i straż pożarną.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzieci zostały odebrane
przez rodziców. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kierowca hyundaia został ukarany mandatem.

Pijana spowodowała groźny wypadek

Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło tuż przed godziną 22:00 w miejscowości Albertów.
Kompletnie pijana 37-latka kierując autem nie udzieliła pierwszeństwa innemu prawidłowo jadącemu samochodowi. Z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.
W nocy 18 listopada w Albertowie, tuż przed godziną 22:00 doszło
do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że na skrzyżowaniu
37-letnia kierująca peugeotem jadąc ze swoją 16-letnią córką nie
udzieliła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu seatowi.
W wyniku zderzenia pojazdów kierująca peugeotem z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, gdzie została pobrana
od niej krew do badań. Badanie stanu trzeźwości 37-latki podejrzanej o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym wykazało, że w pierwszym pomiarze miała prawie 2 promile alkoholu
w organizmie.
37-latka wkrótce stanie przed obliczem sądu, który zadecyduje
o karze. Grozić jej może nawet kilkuletnie pozbawienie wolności.

Do 10 lat więzienia grozi 25-latkowi. Został tymczasowo aresztowany, wcześniej usłyszał zarzuty posiadania i udzielania małoletnim substancji psychotropowych.
Łęczyńscy kryminalni zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu zamojskiego podejrzanego o posiadanie i udzielanie
substancji psychotropowych osobom małoletnim. Dzięki działaniom operacyjnym podjęto decyzję o przeszukaniu lokalu w
Łęcznej, gdzie 25-latek prowadził swoją działalność. Ustalenia
były prawidłowe i policjanci znaleźli substancje psychotropowe. Ukryte były między innymi w szybie wentylacyjnym w toalecie. W pojeździe użytkowanym przez mężczyznę policjanci
znaleźli 19 gramów marihuany oraz 20 gramów dopalaczy. Ponadto łęczyńscy kryminalni ustalili, że podejrzany od sierpnia
2020 r. wielokrotnie udzielał małoletnim narkotyków.
Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty posiadania i udzielania małoletnim substancji psychotropowych. Decyzją sądu został
tymczasowo aresztowany, na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Spór chciał rozstrzygnąć nożem

Przed południem około godziny 10:10 w Milejowie mężczyzna
zaatakował nożem innego mężczyznę. Jeden z nich miał dla
drugiego wykonywać prace zlecone. 64- i 44-latek, rozliczali
swoje wynagrodzenie za pracę, co doprowadziło do kłótni. 64latek nagle chwycił za nóż i zadał cios swojemu rozmówcy.
Następnie usiłował jeszcze kilka razy ugodzić pokrzywdzonego, jednak temu udało się skutecznie osłonić przed kolejnymi
ciosami. Sprawca wybiegł na zewnątrz i wsiadł do auta. Ranny
44-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego
życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Policjanci natychmiast po zgłoszeniu rozpoczęli poszukiwania nożownika. Finał poszukiwań okazał się jednak tragiczny.
W czwartek przygodny grzybiarz odnalazł powieszonego 64Straciła prawo jazdy za prędkość
latka w lesie w okolicy Piask. Obok stał citroen, którym odjeNa 3 miesiące straciła prawo jazdy 48-latka z gminy Cyców. W chał z miejsca wcześniejszego zdarzenia.
obszarze zabudowanym pędziła z prędkością 136 kilometrów na
godzinę.
15 listopada około godziny 10:00 policjanci włodawskiej drogówki
zatrzymali w miejscowości Sumin kierującą pojazdem marki Volvo. 48-letnia mieszkanka gminy Cyców na liczniku swojego auta
Podkablował koleżankę i sam wpadł...
miała 136 kilometrów na godzinę w terenie gdzie obowiązywało
ograniczenie do pięćdziesięciu km/godz. Policjanci zatrzymali ko- Z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Świdniku skontaktował się mężczyzna, który twierdził, że jego zmienniczka pracująca
biecie prawo jazdy oraz nałożyli mandat i punkty karne.
na terenie placu budowy w Świdniku jest nietrzeźwa.
Okradł sklep i walczył z jego pracownikami
Policjanci zatrzymali 34-latka, który w jednym ze sklepów na Wysłany na miejsce patrol policji stwierdził, że kobieta była trzeźwa.
terenie gminy Milejów dopuścił się kradzieży rozbójniczej. Zgłaszający „przestępstwo” 66-letni mieszkaniec gminy Mełgiew
dotarł wkrótce na miejsce interwencji rowerem. Policjanci wyczuli
Chciał ukraść produkty warte ponad tysiąc złotych.
Dyżurny łęczyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży od niego woń alkoholu. Po przebadaniu go alkomatem okazało się,
rozbójniczej, do której doszło w jednym ze sklepów znajdują- że ma ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
cych się na terenie gminy Milejów. Interweniujący na miejscu Teraz mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu
zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że 34-latek zapakował do kara grzywny lub kara aresztu. Było kapować? Do tego fałszywie?
oprac. Rkn
wózka sklepowego artykuły spożywcze, chemiczne oraz alko-

Drodzy Mieszkańcy Gminy Cyców
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu,
chwil wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała
ta niepowtarzalna
świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego Nowego Roku,
obfitującego w pasmo sukcesów!
Przewodnicząca Rady
Violetta Tobiasz

Wójt

Zastępca Wójta

Wiesław Pikuła Marta Dyszewska
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www.facebook.com/gazetapojezierze

Nie zasypiamy gruszek w popiele

Nagrody oraz uznanie klientów

Manufaktura Lubelska
jest nową, aczkolwiek ambitną
firmą na rynku wędlin tradycyjnych. Pochodzimy z Łuszczowa. Oferujemy i polecamy
tradycyjne wyroby wędliniarskie wg dawnych receptur. Nasze wędliny, kiełbasy i podroby
od procesu technologicznego do
finalnego wyrobu są w 100 %
naturalne, bez konserwantów
i fosforanów.

Niewątpliwymi
atutami
naszych wyrobów są: tradycja,
wysoka jakość, wyjątkowy smak
i aromat.
Nasze motto: „Wędliny dla
każdej Rodziny” jest ambitną dewizą i wizytówką firmy. Ale Manufaktura Lubelska to nie tylko
tradycyjne wędliny, które można
zakupić w naszych sklepach firmowych w Łuszczowie i Łęcznej,
to również miejsce gdzie można
zakupić wiele tradycyjnych i regionalnych produktów. W naszych

Nasze wyroby doceniają
nie tylko klienci ale i fachowcy z
branży. W Lublinie 11 września
2020 r. w restauracji Trybunalska odbył się konkurs „Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2020”
w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku, gdzie promowane
były wyroby z naszego regionu
oraz ich wytwórcy i producenci.
Miło nam Państwa poinformować, że w kategorii
„Produkty Mięsne” nagrodę
otrzymała firma MANUFAKTURA LUBELSKA Sylwester
Matla z Łuszczowa Drugiego,
za wyroby:
- Kaszanka wiejska z podrobami;
- Kiełbasa swojska tradycyjnie wędzona.
Zważywszy debiut firmy
na w/w konkursie, wyróżnione
produkty, wysoką jakość, świetkupić tradycyjne pieczywo, ny smak, połączone z tradycją
nabiał, domowe pierogi, regionu, przyznane nagrody
szeroki asortyment ryb, ory- mają swoją wymowę.
ginalne oliwki greckie, litewski kwas chlebowy oraz
wiele innych produktów tradycyjnych.
Nasze sklepy firmowe:
Łuszczów Drugi 41
Łęczna, ul. Lubelska 6
Od pewnego czasu funkcjonuje program lojalnościowy w formie kart stałego
klienta.
sklepach polecamy mięso wieprzowe z własnej hodowli zagrodowej
świń rasy puławskiej utrzymywanych w cyklu zamkniętym. Zwierzęta karmione są paszą bez GMO,
pochodzącą głównie z własnego
gospodarstwa.
Gospodarstwo
spełnia wymogi dobrostanu i bio
asekuracji. Jest to zdrowe mięso
„bez nastrzyku”, bezpośrednio
z własnego rozbioru.
W sklepach można za-

Co nowego w Centrum
Handlowym WAMEX?
Po dwóch
lockdown’ach
przygotowujemy się do normalności. Powiększyliśmy parkingi
o 40 miejsc. Wybudowaliśmy 18metrowy pylon reklamowy. Wyremontowaliśmy elewację frontową
wraz z wymianą drzwi na automatyczne. Wkrótce również wewnętrzne drzwi będą automatyczne, co
pozwoli klientom „bezdotykowo”
odwiedzać CH WAMEX.

Jak odczuwacie skutki
pandemii?
Niestety okres zamknięcia
odczuliśmy dość mocno nie tylko my, ale również nasi najemcy.
Pomoc z „tarczy” pokryła nam
ok.40% strat. Szczególnie dotkliwie odczuliśmy zamknięcie placu
zabaw dla dzieci i groty solnej.
Dzięki oszczędnościom firmy nikt
z pracowników nie stracił pracy.
Obecnie działamy w najwyższym
reżimie sanitarnym. Wejście do
sklepów tylko w maseczkach plus
obowiązkowa dezynfekcja rąk
przy wejściach.

Decyzja o kolei w Łęcznej za rok

Każdy z lubelskich wniosków zakwalifikował się do drugiego etapu rządowego prograciągową. Pozostałe dwa rynki, mu Kolej Plus. Między samoI i III, zostały już wcześniej rządy wojewódzkie ma zostać
(r) podzielone ok. 5,6 miliarda zł
dok. ze str. 1
Kładka to pierwszy wi- odnowione.
na inwestycje kolejowe. Jednak
stradę wyposażoną w dodatko- d o c z n y
końcowe oceny tych wniosków
we poręcze przeznaczone dla efekt rezaczną się dopiero za rok.
osób niepełnosprawnych.
witalizacji
Samorząd woj. lubelskiego
Montowane
właśnie II Rynku.
złożył pięć wniosków: stworzenie
oświetlenie kładki realizowane Wcześniej
połączenia kolejowego pomiędzy
jest przy pomocy punktowych wykonano
Lublinem a Łęczną i kopalnią w
opraw LED zamontowanych podziemBogdance; elektryfikację linii z
w pochwycie balustrady kładki. ną kanaLublina przez Lubartów do ŁuŁącznie po obu stronach kładki l i z a c j ę
kowa; rewitalizacja linii między
zostanie zainstalowanych oko- sanitarną i
Chełmem i Włodawą; wsparcie
ło 300 opraw.
sieć wodobudowy łącznicy, która pozwo-

Kładka wybudowana

Widzę, że lokale
po NEONET i PEPCO stoją puste.
Lokal po NEONET
już jest wynajęty. Branża
na pewno klientom się
spodoba. Otwarcie nastąpi ok. marca. Z lokalem po PEPCO to trochę
dziwna sprawa, ponieważ ta firma zachowuje
prawo do tego lokalu
jeszcze przez ok. 2 lata. Mimo wielu chętnych
na razie nie
możemy
zagospodarować tego
lokalu ze
względu
na prawa
(i obowiązki) PEPCO.
W drugiej
połowie ub. roku otworzyły u nas
sklepy znane marki 4F othorn, greenpoint, diverse, nipplex co w połączeniu z takimi markami jak ezotiq,
50-Style, Sinsay czy 5-10-15 tworzy mix najemców, gdzie każdy
znajdzie coś dla
siebie.
Mamy
również bardzo
silną reprezentację lokalnych
przedsiębiorców
jak obuwnicza
MILA, Jubiler –
Verona Partner,

liłaby pociągom ominąć stację
Zawada i skrócić czas przejazdu
między Zamościem a Lublinem;
budowa linii kolejowej łączącej
Szastarkę, Janów Lubelski i Biłgoraj oraz utworzenia przystanku
Kraśnik Miasto.
Każdy z tych wniosków
ma szanse na dotację, ale do
kolejnego etapu wyścigu po
pieniądze zakwalifikowane zostały jeszcze 74 inne wnioski z
różnych regionów Polski. Podstawowa rywalizacja dopiero
teraz się rozpocznie.
W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na
opracowanie wstępnego studium

I love torebki i wiele innych branż.
Czy nie boicie się konkurencji nowego parku handlowego?
Parki handlowe składają się
z kilku sklepów sprzedających
określone marki. My nastawiamy się na różnorodność. Myślę,
że dzięki konkurencji klienci
z Łęcznej będą rzadziej jeździć do
lubelskich molochów. Poza tym
WAMEX to 60 sklepów, dworzec
autobusowy i parking na 200 samochodów. Oprócz wymienionych marek w lokalu po barze
przy dworcu pojawi się wkrótce
ulubiona przez Łęcznian marka.
Co to będzie?
Niespodzianka

planistyczno-prognostycznego.
Samorządy będą musiały też
udowodnić, że będą w stanie
wyłożyć 15 proc. kosztów inwestycji. Muszą też zapewnić, że
na nowych bądź zmodernizowanych torach uruchomią i utrzymają przez pięć lat przynajmniej
cztery pary pociągów, czyli cztery „tam” i cztery „z powrotem”.
Dopiero za rok, gdy Urzędy
Marszałkowskie złożą komplet
dokumentów, zacznie się ich ocena. Na jej podstawie ma zapaść
ostateczna decyzja, kto dostanie
pieniądze. Oznacza to, że jeśli nawet wnioski uzyskają ostateczną
akceptację, to na efekty trzeba będzie bardzo długo poczekać. Program Kolej Plus zaplanowano do
realizacji do 2028 roku!
(dz)
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Gmina Cyców w obiektywie
Gminna
Biblioteka
Publiczna w Cycowie zrealizowała zadanie „Gmina
Cyców w obiektywie”, dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu w
lubelskiej edycji „Bardzo
Młoda Kultura” 2020.

wała i przeprowadziła Anna
Kozak-Okońska – nauczyciel
polonista z partnerskiej szkoły.
Główną atrakcją były 3-dniowe
warsztaty fotograficzne, które
poprowadził Grzegorz Zupan
- artysta fotografik. W trakcie
trwania warsztatów młodzież
poznała podstawowe techniki

Działania miały pobudzić fotografowania. Podczas wyaktywność młodzieży do udziału
w życiu kulturalnym i społecznym, zwiększyć zainteresowanie
historią miejscowości oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności z
dziedziny fotografii. W projekcie
wzięła udział 16-osobowa grupa młodzieży uczęszczająca do
szkół podstawowych na terenie
gminy Cyców.
Doskonałym wprowadzeniem do projektu była prelekcja
wzbogacona prezentacją multimedialną poświęcona historii
naszej gminy, którą przygoto-

cieczki plenerowej powstały
zdjęcia obrazujące piękno naszej gminy, które pod okiem fotografa zostały wywołane XIXwieczną techniką cyjanotypią.
Spośród wszystkich fotografii,
zostały wybrane i wyróżnione
dwie. Autorzy najlepszych prac
zostali nagrodzeni. Wszystkie
zdjęcia wyeksponowano na
wystawie w bibliotece. Efektem
działań uczestników są także
pocztówki, foldery, fotoksiążka
i kubki z nadrukiem. W projekcie udział wzięła młodzież ze
szkół: w Cycowie, w Głębokiem i w Malinówce.
Rezultaty pracy młodzieży zaprezentowane zostały na
spotkaniu podsumowującym.
Wszyscy zainteresowani mogą
je obejrzeć na stronie You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=zrv-t59JlS8). Film pilotażowy zmontował Kamil Rak
– instruktor muzyki GDK w
Cycowie. Naszymi partnerami
zadania byli: Zespół Szkół im. 7.
Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie oraz Gminny Dom Kultury
w Cycowie.
Ewa Matuła – dyrektor GBP

12 medali kickbokserów z LKSW Dan
W Węgrowie odbyły się
w październiku mistrzostwa Polski dzieci kadetów i młodszych w
kickboxingu w formułach pointfighting i light-contact.

W szranki mimo obostrzeń
epidemiologicznych stanęły ekipy 27 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Kickboxingu. Barwy LKSW Dan reprezentowała
dwunastka zawodników z sekcji
w Świdniku, Łęcznej i Piaskach,
którzy zdobyli łącznie 2 złote, 3
srebrne i 7 brązowych medali.

Pierwszego dnia rozgrywano
walki pointfighting. Specjalnością
LKSW Dan okazała się kategoria -37 kg kadetów młodszych,
gdzie wystąpiła trójka danowców
i zajęła miejsca
od
pierwszego
do trzeciego! W
walce finałowej
Kacper Głowienka pokonał Jana
Hawrysza 11:8,
trzecie
miejsce
po przegranym z
Kacprem półfinale zajął Bartosz
Sadowski. Warto
dodać, że z 17 zawodnikami była to
najliczniejsza kategoria turnieju, a
na dodatek - swoje wszystkie walki
eliminacyjne nasi reprezentanci
wygrali przed czasem: w pięciu
pojedynkach padł wynik 10:0,
w szóstym - 11:1.
Trójka naszych zawodników
również stanęła na podium kategorii -32 kg, ale tym razem nie
udało się zdobyć złota - drugi był
Igor Głowienka, a brązowe me-

dale zdobyli Kacper Kuraś i Olaf
Steć. Brąz w kategorii -42 kg zdobył Maksymilian Szłapa.
Drugiego dnia swoje wyniki
z pointfighting powtórzyli Igor
Głowienka i Kacper Kuraś, zdobywając srebro i brąz w light-contact. Brąz wśród dziewcząt -42 kg
wywalczyła Hanna Czubacka. Jan
Hawrysz po efektownie wygranych dwóch pojedynkach uległ w
półfinale zawodnikowi z Częstochowy. Ten jednak nie miał szans
w finale przeciwko Kacprowi
Głowience, który zdominował kategorię -37 kg. Po dwóch walkach
wygranych przed czasem przez
przewagę techniczną w półfinale
pokonał znakomitego Marsela
Castalano z Bartoszyc jednogłośnie na punkty, zaś finał skończył
ponownie przed czasem przez
RSC - po efektownym kopnięciu
rywal nie wyszedł do drugiej rundy. Ten występ przyniósł Kacprowi także statuetkę dla najlepszego
zawodnika light-contact.
W Węgrowie startowała
także reprezentacja ASW Go-Fight Łęczna zdobywając 2 złote,
3 srebrne i 7 brązowych medali.
Piotr Bernat

Narodowe czytanie „Balladyny”

czytania 2020” lektorzy otrzymali od biblioteki zakładkę do

11 września, Gminna
Biblioteka Publiczna w Cycowie, kolejny już raz włączyła się w ogólnopolską
akcję „Narodowego czytania”.
Akcja „Narodowe czytanie” organizowana jest
przez Prezydenta RP od
2012 r. Zainicjowana została wspólną lekturą „Pana
Tadeusza” Adama Mickie- zachowaniem zasad bezpie- książi i egzemplarz „Balladyny” z okolicznościową pieczęwicza. Podczas tegorocznej czeństwa.
Na pamiątkę „Narodowego cią.
odsłony „Narodowego czytania” para prezydencka zaproponowała dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego
– wybitne dzieło polskiego
romantyzmu.
W tym roku do wspólnego czytania zaprosiliśmy Klub
Seniora w Cycowie i Dyskusyjny Klub Książki działający przy bibliotece. Mając na
względzie pandemię, odbyło
się w kameralnym gronie z

Gmina przyjazna pszczołom
W dniu 30 listopada br.
rozstrzygnięty został przez
komisję konkurs plastyczny pn. „Ratujmy pszczoły”
zrealizowany w ramach projektu „Przyjaźni pszczołomwarsztaty dla mieszkańców
gminy Cyców”.
Konkurs zorganizowano
w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole - klasy
pierwsze SP, klasy II- IV SP,
klasy V-VIII SP.
Laureatami
konkursu
w poszczególnych kategoriach
zostali:

Klasy V-VIII: I miejsce – Milena Siroń, II – Zuzanna MaPrzedszkole – klasa I: I miej- łysza, III – Oliwia Zając.
Uczestnicy
konkursu
sce – Hubert Błaszczuk, II
- Wiktoria Rutkowska, III – otrzymali nagrody oraz słodkie pszczele upominki.
Zuzanna Wichrowska
UG Cyców
K l a s y
II-IV: I
miejsce
– Klaudia Czarnecka, II
- Bartłomiej Oraczewski,
III – Michał Stefański.

Polacy chcą Unii, boją się że PiS nas wyprowadzi
87 procent badanych uważa, że Polska powinna pozostać
członkiem Unii Europejskiej –
tak wynika z sondażu telefonicznego przeprowadzonego przez
pracownię Kantar. Przeciwnego
zdania jest 8 proc. respondentów.
5 proc. osób udzieliło odpowiedzi:
„Nie wiem/trudno powiedzieć”.
W styczniu 2020 roku na takie pytanie 89 procent respondentów (o dwa punkty procentowe
więcej) odpowiedziało, że Polska
powinna pozostać w Unii Europejskiej. 6 procent ankietowanych
(o dwa punkty procentowe mniej)
było przeciwnego zdania.
Drugie pytanie zadane w
dniach 20-23 listopada 2020 roku
reprezentatywnej próbie 1003 osób
pełnoletnich respondentom brzmiało: „Czy Pana(i) zdaniem polityka
rządu PiS może doprowadzić do
wyjścia Polski z Unii Europejskiej?”. Odpowiedzi „tak” udzieliło
w sumie 49 procent ankietowanych,
z czego 20 procent z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 29
procent – „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest w sumie 40 procent
pytanych, z których 11 procent odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a
29 procent - „raczej nie”. 11 procent
ankietowanych nie miało zdania.
Od stycznia 2020 oznacza to wzrost

o 7 proc. osób, które obawiają się,
że PiS wyprowadzi nas z Unii Europejskiej.
Na takie samo pytanie respondenci odpowiadali w styczniu
2020 roku. W poprzednim badaniu
w sumie 47 procent respondentów
(o 7 punktów procentowych więcej
niż w obecnym badaniu) stwierdziło, iż nie obawia się, że polityka
rządu PiS może doprowadzić do
wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
W styczniu 2020 roku 42 procent
badanych uważało, że polityka
rządu PiS może doprowadzić do
wyjścia Polski z Unii Europejskiej
(o 7 punktów procentowych mniej
niż w aktualnym badaniu).
Sytuacja w kraju, obawy o
wyjście Polski z UE czy poparcie
dla protestujących kobiet przekłada się też na aktualne poparcie dla

partii politycznych. W sondażu
Kantar dla „Wyborczej” prowadzonym 26-27 października na PiS
chciało głosować tylko 26 proc.
badanych, na KO (24 proc.), na
Lewicę (8 proc.). Urósł Hołownia
(18 proc.). W takim Sejmie KO z
Hołownią mieliby większość 240
mandatów.
Powyższe wyniki potwierdził
sondaż telefoniczny dla “Faktów”
TVN i TVN24 zrealizowany przez
Kantar 20-23.11. 27 procent zadeklarowało głosowanie na wspólną
listę Zjednoczonej Prawicy, czyli
PiS. 25 proc. poparcia przypadłoby Koalicji Obywatelskiej,
a 14 proc. Polsce 2050 Szymona
Hołowni. Dla Lewicy (8 proc. poparcia) oraz Konfederacji (7 proc..
Poza sejmem – PSL i Kukiz’15 z 4
procentowym poparciem.

