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Rozmowa z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

Drogi, woda i oświata
Gazeta Regionalna: Jak Pan
ocenia ten dobiegający końca
2016 rok. Czy udało się zrealizować plany, czy rok był po
prostu udany dla gminy?
Wiesław Pikuła: Ten rok był
udany dla samorządu gminy Cyców.
Zrealizowaliśmy większość z zaplanowanych zadań, a w niektórych
dziedzinach wykonaliśmy nawet
więcej niż zakładaliśmy. Niestety,
z przyczyn niezależnych od gminy,

niektórych spraw nie rozwiązaliśmy
tak jak chcieliśmy.
Do najważniejszych zadań
zaplanowanych na ten rok należy
rozpoczęty w 2015 roku program
modernizacji dróg gminnych, polegający na tym, że drogi o podbudowie z kruszywa są wzmacniane
dywanikiem asfaltowym. W 2015
roku zmodernizowaliśmy ponad 10
km takich dróg, w 2016 prawie 14
km.
dok. na str. 7

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała po trzech kwartałach
2016 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł oraz
zysk netto w wysokości 120,2
mln zł.
Osiągnięte wyniki finansowe
firma ocenia jako bardzo dobre. Utrzymanie wysokich wskaźników
rentowności, pomimo spadku ceny
sprzedanego węgla o blisko 11
proc. rok do roku, było możliwe

dzięki ciągłej kontroli kosztów i
optymalizacji nakładów inwestycyjnych – stwierdza komunikat
spółki. W efekcie rentowność
EBITDA po trzech kwartałach
2016 roku utrzymywała się na
ponadprzeciętnym dla światowej
branży poziomie 32,9 proc.
W III kwartale tego roku produkcja, a co ważne sprzedaż, węgla handlowego były na poziomie
2,4 mln ton.
dok. na str. 2

Dobre wyniki Bogdanki
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Odcięte można przyszyć

Prezydent RP odwiedzi Łęczną

Od 21 listopada we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej działa ośrodek
replantacyjny, w którym operowani mogą być pacjenci z odciętymi kończynami górnymi.
Gotowość do przyjmowania
chorych po urazach ręki oznajmił
oficjalnie prof. Jerzy Strużyna,
konsultant krajowy w dziedzinie
chirurgii plastycznej i szef łęczyńskiego ośrodka podczas konferencji naukowej „Replantacje urazowe
kończyn – zasady postępowania
przedszpitalnego”, która odbyła się
w Lublinie 18 listopada.
- Chciałbym Państwa zaprosić
do wspólnego leczenia pacjentów
po urazach ręki. Będziemy jedynym
takim województwem, które będzie
miało własny ośrodek replantacyjny.
W Łęcznej jesteśmy do tego przygotowani – mówił prof. Jerzy Strużyna
do lekarzy z naszego województwa.
Medyków pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w

pogotowiu ratunkowym oraz na
oddziałach chirurgicznych i ortopedycznych – czyli do tych, którzy
właśnie pierwsi przyjmują pacjentów po wypadkach, urazach, itp.
Dotychczas było tak, że pacjent, który utracił palec, dłoń czy
całą rękę był transportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
do dyżurującego w danym dniu
ośrodka. Bywało, że z jednego
końca Polski na drugi, np. z Jarosławia do Szczecina albo Gdańska
– czytamy na stronie łęczyńskiego
szpitala. Prof. Strużyna uważa, że
obecny system należy zmienić.
Planuje, by przy każdym oddziale chirurgii plastycznej powstały
zespoły lekarskie specjalizujące
się replantacjach. Pierwszym krokiem do realizacji tego planu jest
oficjalne otwarcie Oddziału Replantacji w Łęcznej, gdzie można
będzie przywracać sprawność odciętym palcom, dłoniom i całym
rękom.
(nor)

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Łęczną 5 grudnia. Tego dnia ma
odwiedzić kopalnię „Bogdanka” (dzień po Barbórce), a także spotkać się
z mieszkańcami grodu dzika.
Wizyta prezydenta, związana z obchodami Barbórki, jest dopinana na
ostatni guzik. Andrzej Duda pojawi się na Rynku I w Łęcznej (plac z fontannami przed ratuszem) 5 grudnia około godziny 15.30 – 16.30. Spotkanie
będzie miało charakter otwarty, w związku z tym należy spodziewać się
dużego zainteresowania mieszkańców. Do momentu zamknięcia numeru
gazety nieznany był dokładny plan wizyty.
GK

W przyszłym roku z Łęcznej
do Biskupic mamy jeździć równą drogą. Remont 18 km będzie
kosztował prawie 92 miliony złotych. Duże zmiany zajdą na odcinku w samym mieście.
Natężenie ruchu samochodów osobowych i ciężarówek
sprawiło, że nawierzchnia drogi
jest w fatalnym stanie, brakuje
też chodników. Droga wymaga
odwodnienia, naprawienia podłoża, przebudowy kilku skrzyżowań. Stąd wysoki koszt inwestycji wynoszący blisko 92 miliony,
notabene o 50 mln zł mniej niż
zakładano przed przetargiem.
W Łęcznej skrzyżowanie
ulic Krasnystawskej i Wyszyń-

skiego zamienione zostanie na
rondo. Na całym odcinku w
Łęcznej wybudowany zostanie
chodnik oraz dodatkowy zjazd do
szpitala. Przy drodze pojawi się
ścieżka rowerowa prowadząca
aż do Biskupic. Połączy się ona
z łęczyńskimi odcinkami rowerowych tras. Cała droga zostanie
poszerzona do 7 metrów.
Obecny remont drogi wojewódzkiej nr 829 od km 22+073
do km 40+245 na odcinku Łęczna
– Biskupice, z pominięciem wyremontowanego już mostu przeprowadzi firma STRABAG z Pruszkowa. Prace mają zakończyć się
do 31 października 2017 r.
GK

Remont ważnej drogi

Uniewinnieni w Katowicach
Trzech byłych szefów kopalni Bogdanka prokuratura oskarżała o wzięcie łapówek. Żaden z nich konsekwentnie nie przyznawał
się do winy. Sąd w Katowicach uznał, że są niewinni.
Łapówki miały pochodzić z polsko-austriackiego koncernu zajmującego się dystrybucją kombajnów górniczych. Przed sądem stanęły trzy
osoby z kierownictwa Bogdanki: Stanisław S., były prezes zarządu kopalni,
Zbigniew K., zastępca prezesa i Waldemar J., prezes w latach 1996-1998.
Czwarty oskarżony, Wacław B., miał wręczać korzyści majątkowe. W sumie trzech oskarżonych miało przyjąć ponad 2,1 mln złotych łapówek.
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wszystkich oskarżonych uznał za niewinnych. Prokuratura Regionalna w Katowicach zapowiedziała apelację. (r)

Kolej na wojewodę?
Pomimo pisemnego protestu kilkuset osób oraz negatywnego stanowiska radnych gminy
Milejów i powiatu łęczyńskiego
starosta R. Cholewa prawdopodobnie wyda zgodę budowlaną
na budowę spopielarni zwłok
w Jaszczowie.
Urzędnik nie będzie miał innego
wyjścia ponieważ cała dokumentacja,
a także zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego są w opinii starostwa zgodne z prawem i pozwalają
na taka działalność. Konsekwencją
braku zgody byłoby ryzyko kar i odszkodowań nakładanych na starostwo
i osobiście na R. Cholewę.
Przypomnijmy, firma pogrzebowa „Beczkalski – Łęczyński
Dom Pogrzebowy” prowadzi w
Jaszczowie dom pogrzebowy. Teraz chciała poszerzyć zakres działalności o krematorium.
Mieszkańcy boją się, że wybudowane w środku miejscowości

krematorium będzie zatruwało środowisko, będzie negatywnie wpływało na wycenę okolicznych gruntów, sprzedaż produktów rolnych,
a także będzie szpeciło okolicę. Zarzuty te odpiera firma pogrzebowa
zainteresowana budową. - Taka instytucja jak spopielarnia jest obiektem
zwolnionym z opinii środowiskowej,
co jednoznacznie mówi, że funkcjonowanie takiego obiektu jest zupełnie pasywne wobec środowiska, tym samym,
żadne niepożądane związki trujące nie
mają prawa być wydzielane podczas
funkcjonowania takiego obiektu – informuje firma Beczkalski.
Mieszkańcy Jaszczowa zapowiadają, że decyzję zaskarżą do
wojewody P. Czarnka. To po jego
stronie będzie podtrzymanie decyzji starosty lub jej unieważnienie.
Kolejnym ewentualnym krokiem
będzie zaś postępowanie przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
BB

PZL Świdnik ma 65 lat
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PZL-Świdnik obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia. 10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku podczas uroczystej
sesji Rady Miasta wieloletni pracownicy zakładu otrzymali odznaczenia i dyplomy. Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika wręczył
cztery odznaczenia, a wśród nich Bene Merenti Civitati Świdnik
(Dobrze Zasłużonym dla Świdnika) dla całego zakładu. Odznaczenia i dyplomy wręczyli też marszałek Sławomir Sosnowski i wojewoda Przemysław Czarnek.
Uroczystości w MOK nie były odbyła się uroczystość przekazajedyną okazją do świętowania po- nia śmigłowców W-3PL Głuszec
wstania zakładów i późniejszego i W-3RM Anakonda oraz otwarcia
rozpoczęcia produkcji helikopte- nowego Centrum Serwisowego –
rów. Obchody 60. rocznicy roz- też jako element 60-lecia rozpoczępoczęcia produkcji śmigłowców cia produkcji helikopterów.
w PZL-Świdnik rozpoczęła SpeHistoria świdnickiego zakładu
cjalna Konferencja Wiropłatowa, sięga lat 50-tych ubiegłego wieku.
która odbyła się 22 kwietnia w In- Na terenie Szkoły Pilotów Ligi
stytucie Lotnictwa w Warszawie. Obrony Powietrznej i PrzeciwgazoKonferencja była okazją do zapre- wej wybudowano zakłady lotnicze.
zentowania historii, doświadczenia Początkowo miały one produkować
i dorobku PZL-Świdnik. Później, części do myśliwców MIG-15.
na terenie zakładów, 27 czerwca
dok. na str. 4
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Prezydent zostaje
Krzysztof Żuk pozostaje na
stanowisku prezydenta Lublina.
O pozbawienie go funkcji wnosiło
do radnych CBA. Za wnioskiem
byli jednak tylko radni PiS, którzy w lubelskiej radzie stanowią
mniejszość. Dlatego zwolennicy
prezydenta Żuka triumfowali.
W trakcie samorządowej debaty
zorganizowali nawet przed Ratuszem spory wiec poparcia, ale
tak naprawdę bój o fotel prezydenta dopiero się zaczyna.
O ile uczestnicy wiecu podkreślali zasługi Żuka dla rozwoju
Lublina, to radni mieli raczej ocenić formalnoprawne skutki wniosku CBA. To zaś zarzuciło Żukowi,
iż wbrew ustawie łączył funkcję
prezydenta miasta z zasiadaniem
w radzie nadzorczej PZU Życie od
stycznia 2014 r. do stycznia 2016
r., zarabiając 260 tys. zł.
Prezydent nie wypierał się faktu zasiadania w radzie nadzorczej
ale jednocześnie podkreślał, że prawa nie złamał. Dodał też – To nie na
mnie ciąży obowiązek wykazania,
iż doszło do złamania prawa, ale
na CBA, które taki wniosek kieruje.
W piśmie do mediów podnosił, że
o zasiadaniu w radzie nadzorczej
informował co roku w składanych
oświadczeniach majątkowych.
W głosowaniu imiennym 14
listopada wzięło udział 31 radnych.
Za było 15, przeciw 16. Radni przegłosowali też dodatkową uchwałę
w sprawie stwierdzenia braku pod-

staw do wygaszenia mandatu prezydenta Lublina.
Od strony prawnej sprawa
jest jednak dosyć zagmatwana.
Prawo zabrania co prawda m.in.
prezydentom miast zasiadania
w radach nadzorczych, ale jednocześnie art. 6 ustawy antykorupcyjnej dopuszcza taką możliwość, kiedy kandydata zgłosi do
rady nadzorczej Skarb Państwa
i jest to firma, w której jego udział
przekracza 50 proc. udziałów.
Dopiero pełna analiza dokumentów w tej sprawie może dać
odpowiedź kto ma rację. Tymczasem CBA do biura Rady Miasta nie
przesłało pełnych akt sprawy. Nikt
w ratuszu (poza prezydentem) nie
widział protokołu pokontrolnego,
którego notabene Krzysztof Żuk
nie zgodził się podpisać. Z drugiej
strony Skarb Państwa nie ma w
PZU 50 proc. udziałów, ma za to
ponad połowę głosów w zgromadzeniu wspólników. Bez znajomości statutu spółki i wiedzy czy np.
Skarb Państwa posiada akcje, które
pozwalają mu mieć większość głosów w spółce, trudno wyrokować.
Po decyzji radnych, głos może
zabrać wojewoda i wydać zarządzenie zastępcze odsuwające Żuka od
władzy. Stałoby się ono jednak prawomocne dopiero po wyczerpaniu
całej sądowej drogi odwoławczej,
czyli na pewno już po zakończeniu
obecnej kadencji prezydenta.
R. Nowosadzki

Za posiadanie znacznej
ilości substancji psychotropowych odpowie 36–letni mieszkaniec Łęcznej. Policjanci w jego
mieszkaniu znaleźli ponad 80
gram amfetaminy.
Łęczyńscy kryminalni realizując własne informacje ustalili, że
36– letni mieszkaniec Łęcznej posiada w miejscu swojego zamieszkania narkotyki. 18 listopada kryminalni pojechali do jego mieszkania.
Podczas przeszukania stróże prawa
ujawnili w lodówce w pojemniku

po margarynie woreczki foliowe
i zawiniątka folii aluminiowej z zawartością białego proszku. Okazało
się, że jest to amfetamina. Właściciel
nielegalnych środków został zatrzymany, przewieziony do policyjnego
aresztu. Przedstawiono mu zarzut
posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. 19 listopada
mężczyzna trafił przed oblicze prokuratora. Za popełniony przez niego
czyn Ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii przewiduje karę do 10
lat pozbawienia wolności.
(nor)

Amfa zamiast margaryny

Sprawcy rozboju aresztowani
Dwóch braci w wieku
24 i 25-lat, mieszkańców gm.
Ludwin zostało decyzją sądu
tymczasowo aresztowanych na
okres 3 miesięcy, a ich 18–letni
kompan z Łęcznej dostał dozór policji.
Mężczyźni, w nocy z 15 na
16 listopada, dokonali rozboju
na 40–letnim mieszkańcu Lu-

dwina (na jego posesji). Zabrali
mu telefon komórkowy, pieniądze, butelkę wódki oraz dowód
osobisty. Mężczyźni usłyszeli
zarzuty rozboju. Grozi im kara
do 12 lat pozbawienia wolności.
Dodatkowo 24-latek poszukiwany był listem gończym celem odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności.
(rkn)

Zatrzymano złodzieja
Sąd Rejonowy w Lublinie
14 listopada zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec 54–
letniego mieszkańca gm. Cyców.
Mężczyzna od grudnia 2013 do
listopada 2016 r. na terenie powiatu
łęczyńskiego dokonał 20 kradzieży
(w tym z włamaniem) do garaży,
domków letniskowych i budynków
gospodarczych, przez co spowodował straty na ponad 30 tys. zł. Kradł

elektronarzędzia – kosiarki, piły spalinowe, wiertarki, nożyce elektryczne, a także butle gazowe, rowery,
krzesła, olej napędowy. Z ustaleń
policjantów wynika, że ma też na
koncie ponad 20 innych kradzieży
z włamaniem na terenie powiatu
krasnostawskiego i świdnickiego.
Mężczyzna działał w warunkach
recydywy.
(rkn)

Dobre wyniki Bogdanki
dok. ze str. 1
Dlatego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Bogdanka
szacuje produkcję i sprzedaż węgla w 2016 r. w przedziale ok. 8,5
– 9,0 mln ton, dodając, że w całym
roku można raczej oczekiwać wydobycia i sprzedaży na poziomie
zbliżonym do 9 mln ton.
Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po III kwartale
2016 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego był na
poziomie 15,7 proc. a na rynku
energetyki zawodowej na poziomie 25,9 proc. Oznacza to powrót
do poziomów zbliżonych do 2014
roku, po zawirowaniach na rynku
węgla w Polsce w 2015 roku.
- Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako bardzo dobre, biorąc pod
uwagę obecne warunki rynkowe.
Utrzymujemy bezpieczną płynność
finansową i pozostajemy najbardziej
efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce,

zapewniając terminowe dostawy ponad ¼ węgla potrzebnego polskim
elektrowniom – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. - W III
kwartale wzmocniliśmy nasze długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia, podpisując aneksy do umów
wieloletnich z Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o., zwiększające dostawy do
Enei. Potwierdzają one korzyści
jakie wiążą się dla Bogdanki z wejściem do Grupy Enea i budowaniem
wspólnie nowoczesnego koncernu
surowcowo-energetycznego. Z końcem kwartału podpisaliśmy także
aneks przedłużający do 2021 roku
umowę z ENGIE Energia Polska
SA, na dostawy węgla do Elektrowni Połaniec. Dzięki ww. umowom
mamy w najbliższych latach solidne podstawy do długoterminowego
planowania naszej produkcji, co
przełoży się pozytywnie na naszą
pozycję kosztową – dodał Krzysztof
Szlaga.
R. Nowosadzki

Wszystkie doniesienia bezzasadne
Donosy opozycyjnych radnych, pod przewodnictwem Mariusza Fijałkowskiego, niedoszłego burmistrza, okazały się
nieprawdziwe.
Prokuratura i CBA nie doszukały się popełnienia przestępstwa
i zamknęły sprawy – przebudowy
targowiska i toru motocrossowego, zlecenia dokumentacji na park
Podzamcze i pobierania diet przez
przewodniczącą Rady. Zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa w tych sprawach
w kwietniu złożyli radni klubu Lepsza Łęczna. W zawiadomieniach
przewijają się nazwiska Mariusz
Fijałkowski, Zbigniew Łagodziński, Adam Susz, Jakub Jasielski.
Śledczy najpierw po dogłębnej analizie odmówili wszczęcia
postępowania przeciwko przewodniczącej Rady Miejskiej Krystynie
Borkowskiej. Później umorzyli postępowanie w sprawie rozbudowy
targowiska miejskiego na Pasterniku, a w październiku umorzeniem
zakończone zostało postępowanie
CBA i prokuratury w sprawie dokumentacji na park Podzamcze.
W przypadku wykonawcy przygotowującego dokumentację parku
Podzamcze, prokuratura stwierdzi-

Serdeczne podziękowania
dla Pana Jana Blachy
właściciela firmy
przewozowej Łęcz-Trans
za coraz rzadziej spotykany gest,
za uczciwe oddanie portfela
z dokumentami i pieniędzmi
zgubionymi w autobusie.
Jarosław Kalinowski

ła brak danych potwierdzających
zarzuty radnych wskazując, że
zarzutom tym przeczą dokumenty
i złożone wyjaśnienia.
- Pan Mariusz Fijałkowski nie może pogodzić się z wolą
mieszkańców Łęcznej, którzy to
nie jemu powierzyli sprawowanie
funkcji burmistrza Łęcznej. Donosy do prokuratury i CBA przesyłane przez niego i jego kolegów
były jedynie próbą zaistnienia
i przypomnienia o swojej osobie
– skomentował burmistrz Teodor
Kosiarski.
To nie pierwszy raz kiedy radny Fijałkowski nieskutecznie chce
wykorzystywać metody rodem
z PRL „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. W czasie minionej kampanii wyborczej oskarżył
politycznego konkurenta o napaść
na siebie w biały dzień. Sprawa została zweryfikowana przez policję
oraz prokuraturę i umorzona. Fijałkowski przegrał też sprawę, którą
sam wytoczył w trybie wyborczym
Grzegorzowi Kuczyńskiemu. Uzasadnienie wyroku było tak jednoznaczne, że M. Fijałkowski nie zdecydował się na złożenie apelacji do
II instancji sądu.
BB

Zmiana siedziby redakcji
Od 1 grudnia Gazeta Regionalna „Pojezierze” przenosi
swoją siedzibę na ulicę Targową 23.
Nowy punkt naszej gazety, w tym także biuro reklamy, zajmować będziemy wspólnie, z istniejącym tam już od dawna „Maxbiurem”, zajmującym się najogólniej mówiąc komputerami.
Pozostając oczywiście
dalej w centrum miasta,
oferujemy naszym Czytelnikom, a w tym chętnym
do zamieszczenia ogłoszenia czy reklamy w gazecie,
o wiele lepszy dostęp do
naszych usług. W grudniu
będzie już można zamówić
reklamę w gazecie w dni
powszednie od godz. 9 do
17. Zapraszamy do naszej
nowej siedziby.
Redakcja

Polityka w łęczyńskim kościele
Homilia
emerytowanego
księdza E. Kozakiewicza z Kurowa podzieliła obecnych na
mszy z okazji Narodowego Święta Niepodległości w kościele p.w.
św. Barbary w Łęcznej.
- Państwa giną wtedy, kiedy
nie umieją odróżnić ludzi dobrych
od złych. Dobrze, że w ostatnich
wyborach potrafiliśmy odróżnić powiedział.
Kapłan nie ukrywał sympatii
do PiS i chociaż sama nazwa partii
bezpośrednio nie padła, oczywistym było kogo ksiądz zachwalał,
a kogo krytykował. Kazanie zostało przez część obecnych na mszy
nagrodzone oklaskami. Jednak
wśród sporej części zebranych ks.
emeryt nie wywołał euforii i jego
„homilia” było jeszcze długo po
mszy komentowana. Bez względu
na odbiór samego kazania, było
ono bezsprzecznie polityczne.
Co na to władze kościelne?

– Kościół hierarchiczny nie
jest od tego, żeby zajmował miejsce w parlamencie, w senacie,
wypowiadał się w czasie kampanii
wyborczej, natomiast to jest zadaniem katolików świeckich - mówił
swego czasu arcybiskup Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
BB
ps. Słownik języka polskiego
PWN pod hasłem homilia: „kazanie
objaśniające teksty biblijne”. Jeszcze
w 2014 r. po skandalu z politycznym
kazaniem w Poznaniu, na antenie Radia ZET rzecznik Episkopatu ksiądz
Józef Kloch powiedział - Kościół
nie jest miejscem na przedstawianie
swych politycznych poglądów. To nie
rola księdza. W wywiadzie, również
z 2014r dla KAI, arcybiskup St.
Gądecki podkreślił: Kościół jest powszechny i dlatego nie może wiązać
się z jakąś polityczną, partykularną
wizją świata.

Gdy telewizory w oknach były sprzeciwem wobec propagandy

Prezydent Duda w Świdniku
W Świdniku, podobnie jak
w całym kraju, odbyły się uroczystości niepodległościowe.
Oprócz
tradycyjnych
11-listopadowych uroczystości,
złożenia wieńców przy pomniku
nieznanego żołnierza i listopadowych biegów, odbyło się również
śpiewanie pieśni patriotycznych.
Przybyło na nie kilka tysięcy
mieszkańców Świdnika i okolic, a
głównym magnesem był zapewne
fakt obecności w mieście prezydenta Andrzeja Dudy.
Wieczorne śpiewanie pieśni
patriotycznych na placu Konstytucji 3 Maja rozpoczęły dzieci ze
świdnickich przedszkoli i szkół.
Po przybyciu prezydenta odśpiewano hymn, a następnie wszystkich obecnych powitał burmistrz
Świdnika Waldemar Jakson.
Prezydent w krótkim wystąpieniu wyjaśnił również dlaczego

11 listopada przyjechał akurat do
Świdnika. – Tu w Świdniku walczono w lipcu 1980 roku. Jeszcze zanim były strajki gdańskie i
szczecińskie. Tu w Świdniku robotnicy powiedzieli zdecydowane
nie – mówił Andrzej Duda. Potem, tu w Świdniku kiedy nadeszły
czarne miesiące stanu wojennego
świdniczanie ośmieszając nakazy
komunistycznych władz, godzinę
policyjną, urządzali sobie tzw.
świdnickie spacery, zostawiając telewizory w oknach domów,
protestując przeciwko temu co
można było usłyszeć wtedy w telewizji. Przeciwko wszechobecnej i
wszechogarniającej komunistycznej propagandzie.
Po przemówieniu prezydent
zszedł ze sceny i stanął wśród
mieszkańców by razem z nimi
śpiewać patriotyczne pieśni.
R. Nowosadzki
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Chrońmy zasoby naturalne
Rozwój gospodarki światowej i rosnąca liczba ludności
świata, która z obecnych ok. 7,3
mld do 2050 r. osiągnie poziom
około 9,2 mld oznaczają, że zasoby naturalne będą zużywane
w szybkim tempie.
Najnowszy raport o stanie naszej planety „Living Planet Report
2016” - ekologicznej organizacji
pozarządowej WWF (Word Wide
Fund for Nature), przedstawiany co
2 lata, ostrzega, że Ziemia jest u kresu możliwości. Ludzkość jest zbyt
ekspansywna i podważa podstawy
własnej egzystencji. Jak wynika
z aktualnych obliczeń, zużycie rocznych zasobów naturalnych przekracza potencjał biologiczny naszej
planety, o co najmniej pół raza.
Pociąga to za sobą nieodwracalne w skutkach zmiany. Dla
przykładu między 1970 i 2012 r.
zmniejszyły się o 60% populacje
ponad 14000 zbadanych gatunków
kręgowców. Największe straty dotyczyły gatunków ryb słodkowodnych
i wyniosły 81%. Populacja gatunków zwierząt na lądzie zmniejszyła
się o 38%. Głównym powodem jest
gwałtowne kurczenie się siedlisk
naturalnych oraz zachodzące w nich
niekorzystne przeobrażenia. Winny
temu jest rosnący popyt na zasoby
naturalne, w tym mineralne.
Według analiz ekspertów ONZ,
od 1970 roku potroiła się wielkość
światowego wydobycia surowców
mineralnych. Od 1970 do 2010r.
wielkość wydobycia surowców mineralnych wzrosła z 22 do aż 70 mld
t. Najbogatsze kraje zużyły średnio
10 razy więcej surowców mineralnych, aniżeli kraje biedniejsze i dwa
razy więcej niż wyniosło średnie
zużycie surowców mineralnych w
skali światowej.
W ONZ uważa się, że nadszedł już czas, aby jak najszybciej i konsekwentnie zareagować

w sprawie nadmiernej eksploatacji
i zużyciu surowców mineralnych.
Ich zasoby się kurczą, a ludzkość
musi przecież dalej istnieć i korzystać z tych dóbr natury.
Należy wyróżnić zasoby odnawialne i te nieodnawialne, wymagające szczególnej ochrony.
Do nieodnawialnych należą m.in.
paliwa kopalne, metale i surowce
skalne. Można się obawiać, że za
ok. 100 lat wyczerpią się niektóre
z nieodnawialnych zasobów Ziemi.
Obecnie pod przykrywką „coraz
większego generowania zysków
i to na już” nie zważa się co przejmą po nas przyszłe pokolenia,
a wybiera się złoża mineralne, których eksploatacja jest tania i nie wymaga ponoszenia dużych kosztów.
Zmiany klimatu będą się nasilać, zanieczyszczenie powietrza będzie coraz większe, bioróżnorodność
będzie się zawężać, co prowadzi do
konfliktów na płaszczyznach (fauna
– flora - człowiek). Jeśli ten trend nie
zostanie zahamowany, to od 2050
roku potrzebować będziemy ok. 180
mld t surowców mineralnych, aby
móc zaspokoić swoje potrzeby na
artykuły spożywcze, energię, wodę,
mieszkania, transport, itp.
Tymczasem na świecie obserwuje się przyśpieszone zużycie
surowców mineralnych. Przede
wszystkim Chiny i inne kraje przyśpieszonego rozwoju konsumują
nadmierne ilości surowców mineralnych. Permanentnie wzrasta marnotrawstwo, szczególnie w eksploatacji
surowców mineralnych, „wydobywa
się te, które według dzisiejszej ekonomii są tańsze w pozyskaniu i zbycie – nie bacząc na marnotrawstwo
pozostawionych prawie bezpowrotnie złóż w górotworze”.
W tej sytuacji zasobami
musimy gospodarować bardziej
oszczędnie, pamiętając o odzyskiwaniu odpadów. Szczególną troską

Początki tradycji
W 1298 roku słynny odkrywca Marco Polo opublikował książkę o swoich podróżach do Chin, w której pisał
o „dużych czarnych kamieniach,
które się palą, jak węgiel drzewny.” Chińczycy stosowali go do
ogrzewania domów, gotowania
wody oraz do wykuwania metalowych narzędzi i broni. Marco
Polo w swoich wspomnieniach
często nawiązywał do owych tajemniczych „czarnych skał”.
Większość
ówczesnych
Wenecjan uznała jednak te opowieści, jako przejaw fantazji.
Tymczasem Chińczycy używali
węgla już około 3000 lat temu.
Znali go też starożytni Grecy,
o czym wspomina m.in. Arystoteles, stosowali go Rzymianie już
od początków naszej ery, co znajduje odzwierciedlenie w tekstach
Pliniusza Starszego i Tacyta. Co
więcej, to z czego śmiali się Wenecjanie w XIII wieku, znane było
i stosowane w innych częściach
Europy. W Anglii od około 833
roku, w Belgii od XI-XII wieku,
w Szkocji i Walii od XIII wieku,
w okręgu Ruhry w XIV wieku.
Wiemy z pewnością, że w 1150
roku mnisi z klasztoru Klosteroda
eksploatowali węgiel kamienny,
wydobywano go w okolicy Akwizgranu i Leodium w XII wieku,
a w Zagłębiu Saary w pierwszej
połowie XV wieku.
Począwszy od XII wieku węgiel stał się nawet w Europie przedmiotem handlu, chociaż szerokie
wykorzystanie go do celów opałowych nastąpiło dopiero w XVI
wieku. Znaczny rozwój hutnictwa
i metalurgii, który nastąpił w Europie w XVII wieku, przyspieszył
eksploatację węgla kamiennego.

Na początku XVII w. w Anglii zaczęto stosować w hutnictwie koks,
a pierwsze wielkie piece koksownicze zbudował w 1796 baron von
Reden w Gliwicach.
Początki górnictwa na dzisiejszych ziemiach polskich sięgają czasów przedhistorycznych.
Dotyczą jednak nie węgla a krzemienia. Najstarsze kopalnie krzemienia w Krzemionkach Opatowskich pochodzą sprzed 15000 lat.
Składały się z około 1200 małych
szybów rozmieszczonych na obszarze około 20 ha. Były płytkie
na 4 do 10 m, a prehistoryczni górnicy wyłupywali pasiasty
krzemień w kształcie płyt i buł,
drążąc krótkie chodniki w kredzie
i wapieniu. Na północnych obszarach Polski wydobywano również
sposobem górniczym jantar, czyli
bursztyn (3000-2000 lat p.n.e.).
Przypuszcza się też, że około
3000 lat p.n.e. w okolicach Inowrocławia istniało już kopalnictwo
soli. Pierwsze historyczne wzmianki dotyczą kopalni soli (salin)
w Wieliczce. Początkowo prażono
sól z solanek czerpanych ze studni. Trudno natomiast ustalić, kiedy
sól zaczęto wydobywać sposobami
górniczymi. Z najstarszych dokumentów historycznych wiadomo
tylko, że na pewno kopano sól
w Wieliczce za czasów Bolesława
Chrobrego. Zapiski z 1044 r. wspominają także o salinach w Sidzinie,
Przegini, Babicach, a z 1198 r. o salinie w Bochni. Warto podkreślić,
że saliny w Wieliczce i w Bochni
są jedynymi kopalniami, w których
eksploatacja trwa bez przerwy od
około 900 lat. Z podobnego okresu
(1025r) mamy też wzmianki o górnictwie złota na Dolnym Śląsku; od
początku XIII w. do schyłku XVII

i ochroną powinny być otoczone krajowe nieodnawialne zasoby energetyczne, gdyż ich znaczenie dla kraju
jest ogromne. Tylko oszczędne gospodarowanie pozwoli na przedłużenie okresu ich wykorzystywania.
Nie powinno się tych drogocennych
zasobów udostępniać podmiotom
(częstokroć z kapitałem zagranicznym), które „patrzą na nie tylko poprzez zysk i sprzedaż”, nie bacząc na
konsekwencje rabunkowego wykorzystania, a następnie pozostawienia obszarów poeksploatacyjnych
samorządom i społeczności lokalnej. Tego typu zasoby – wpisane w
strategię krajowego bezpieczeństwa
energetycznego, powinny służyć na
długookresowe potrzeby kraju.
Samorządy muszą także pamiętać, że ewentualne wpływy
i korzyści związane z powstawaniem nowych kopalń nie mogą
przesłonić istotnych, zarówno
z punktu widzenia całego kraju jak
i społeczności lokalnych, zagrożeń
środowiskowych i zagadnień zubożenia zasobów.
Pozytywnym wzorem jak
umiejętnie i z długookresową korzyścią dla środowiska, zarządzać
dostępnymi złożami węgla jest
nasza lubelska Bogdanka, która
opracowując strategię biznesową
na bardzo istotnym miejscu stawia
zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zdaniem Christopha Heinricha, z zarządu niemieckiego oddziału WWF „ludzkość wpędza ziemię w zagrażający egzystencji stan
wyczerpania”. Ekspert domaga
się gruntownej zmiany myślenia,
stwierdzając: „potrzebujemy nowej
definicji pojęcia dobrobytu i sukcesu, która uwzględniałaby także
zdrowie jednostki, społeczeństwa
i środowiska naturalnego”.
Źródło: Word Wide Fund for Nature –
WWF; Handelsblatt; Cash; 11.2016r.
Opracował: Bronisław Jaworski

w. głównym ośrodkiem górnictwa złota była w Polsce kopalnia
w Złotym Stoku k. Kłodzka. Początki górnictwa srebra i ołowiu
w Polsce sięgają zaś 1298 r. i odnoszą się do kopalń sławkowskich
w Kieleckiem. Można jednak przypuszczać, że takie kopalnie istniały
znacznie wcześniej. Od IV w. p.n.e.
datuje się wydobywanie i wytapianie rud żelaza na Wyżynie Śląskiej
i w Górach Świętokrzyskich.
Jeśli chodzi o węgiel, to na
podstawie starych kronik można przypuszczać, że węgiel na
terenach Polski był już znany
w X wieku, lecz nie umiano
z niego korzystać. Pewne jest, że
górnictwo węglowe na Dolnym
Śląsku istniało w 1336 r. za czasów Bolka II, księcia świdnickiego. Zdecydowanie późniejsze
wzmianki, bo z 1659 r. mówią
o występowaniu węgla pod Tęczynem niedaleko Krakowa. Tam
też powstała, historycznie udokumentowana, najstarsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce.
Niestety dużego zapotrzebowania na węgiel wtedy nie było, bo
okoliczne lasy dostarczały taniego
i dostępnego opału.
Na skalę przemysłową eksploatację węgla kamiennego
rozpoczęto dopiero w drugiej połowie XVIII w. Na Dolnym Śląsku w 1743 r., na Górnym Śląsku
w 1748 r., kiedy powstały pierwsze kopalnie w okolicach Rudy (w
1790r. odwiedził je Johann Wolfgang von Goethe) i Murcek. Na
ten sam okres przypada rozwój
górnictwa węglowego w okręgu
dąbrowskim i krakowskim (Będzin, Jaworzno). Jaworznicki region jest kolebką polskiego górnictwa węgla kamiennego. W dawnej
wsi Szczakowa, z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, uruchomiona została w 1766 r.,

pierwsza polska kopalnia węgla.
Robotnicy pochodzili z najbliższej
okolicy, fachowy nadzór należał
do sprowadzonych przez króla zagranicznych fachowców Przemysł
ten, dzięki bogactwu pokładów
węgla, rozwijał się bardzo szybko,
zwłaszcza że wraz z nim rozwijało
się hutnictwo i przemysł metalurgiczny.
Wraz z rozwojem górnictwa
wzrastała walka o prawo do korzystania z zysków pochodzących
z wydzierania ziemi jej skarbów.
W Polsce, podobnie jak w całej
Europie, początkowo bogactwa
wnętrza ziemi uznawano za własność panującego, który udzielał
przywilejów na poszukiwania
i eksploatację kopalin za opłatą
tzw. olbory. Jednak już od elekcji
Stefana Batorego (1576) szlachta
zastrzegało sobie w pactach conventach uznanie przez panującego pełnego prawa właściciela
gruntu do wszystkich bogactw
wnętrza ziemi. W XIX w. przyjęła
się na ziemiach polskich (wzorem
ustawodawstwa napoleońskiego)
zasada oddzielenia własności wnętrza od powierzchni ziemi. Kopaliny stawały się odrębnym przedmiotem własności w drodze nadania górniczego., udzielanego przez
państwo za odszkodowaniem
wypłacanym przez otrzymującego
nadanie właścicielowi gruntu za
zniszczoną powierzchnię.
Tak jak zmieniało się górnicze prawo, zmieniała się powoli
technologia wydobycia. Już na
przełomie XV i XVI w. oprócz
wyrobisk pionowych rozpowszechniały się wyrobiska pochyłe i poziome. Udoskonalano
transport, pojawiły się jednokołowe taczki, potem wózki poruszające się na specjalnym poszyciu
drewnianym i transport konny.
Usprawniono technikę wydoby-

wania urobku na powierzchnię
– ręczne kołowroty zaopatrzono w koła zamachowe, później
wprowadzono koło wodne. Bezpieczeństwo poprawiły pompy
tłokowe do usuwania wody z kopalni oraz miechy ssące i tłoczące
do wentylacji kopalń. Początek
XVII w. to zastosowanie prochu
do urabiania skał. Na przełomie
XVII i XVIII w. wprowadzono ulepszone rodzaje obudowy
kopalnianej, drewniane szyny
z metalową nakładką, czterokołowe wozy torowe, maszynę parowo-powietrzną do pompowania
wód kopalnianych (wynalazek
Th. Newcomena z 1705r).
Wprowadzane
ulepszenia
nie zmieniały faktu, że praca
w kopalniach była dalej ciężka
i nad wyraz niebezpieczna. Jednocześnie kopalnie stawały się
ośrodkiem codziennego życia, na
trwałe wpisywały się w lokalny
krajobraz, w cieniu szybów żyło
wiele pokoleń górników dumnych z wykonywanego zawodu,
mimo trudnych warunków pracy.
Mozolna i wyczerpująca praca
stała się wręcz symbolem górniczej profesji, o której nie wolno
było mówić źle. W osiedlach
oraz w kopalniach wykształcała
się tradycyjna kultura górnicza
obejmująca sposób pojmowania
świata, wierzenia, folklor, dawne
zwyczaje i obyczaje. Jej nosicielem było najstarsze pokolenie
przekazujące opowieści o duchu
podziemi – Skarbniku będącym
nie tylko strażnikiem podziemnych skarbów, ale także obrońcą
norm i obyczajów, których musieli przestrzegać górnicy.
Z górnictwem łączył się kult
św. Barbary, patronki wszystkich
górników. Według tych wierzeń to
ona przynosi będącym w beznadziejnej sytuacji górnikom ostat-

nią w ich życiu komunię świętą.
W kalendarzu liturgicznym pamięć o św. Barbarze przypadała
na 4 grudnia, dlatego też dzień
ten został uznany górniczym
świętem. Praca we wszystkich
kopalniach zamierała, a ubrani
w galowe mundury gwarkowie
zbierali się na kopalnianym placu. Tam formował się pochód,
tworzony przez pracowników
uszeregowanych według górniczych stopni. Następnie wszyscy,
z górniczą orkiestrą na czele szli
do kościoła, gdzie uczestniczyli
w mszy świętej. Po nabożeństwie
wracano do kopalni, gdzie wypłacano premie, wręczano awanse,
a górnicy, którzy przepracowali
25 lat, otrzymywali srebrne zegarki. W tym dniu przyjmowano
też młodych adeptów do stanu
górniczego. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości dyrekcje
kopalni gościły załogi, organizując na swój koszt trwające do
białego rana zabawy taneczne.
W PRL dalej obchodzono
górnicze święto, chociaż usunięto
z niego wszystkie elementy religijne, zastępując świeckimi akademiami, spotkaniami i pochodami.
4 grudnia otwierano nowe kopalnie i podejmowano zobowiązania
produkcyjne. W czasie Barbórki
organizowano tzw. karczmy piwne. Górnicza tradycja jest jednak
tak silna i w kopalniach nadal
obowiązywał i ciągle jest przestrzegany niepisany nakaz pozdrawiania się górniczym „Szczęść
Boże”, znak krzyża przed zjazdem
na dół kopalni, a także szacunek
i cześć oddawane św. Barbarze.
Dlatego, w przeddzień „Barbórki”, przekazujemy wszystkim
górnikom „Szczęść Boże” oraz
życzenia górniczego szczęścia
i pomyślności.
Ryszard Nowosadzki
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PZL Świdnik ma 65 lat
dok. ze str. 1
Po 5 latach uzyskano licencję
na produkcję radzieckiego SM-1,
a następnie Mi-2, których wyprodukowano ponad 5500 egzemplarzy. Doświadczenie to pozwoliło
też zaprojektować i sprzedawać
własne konstrukcje – W-3 Sokół
i SW-4. Świdnicki zakład przez
wszystkie lata dostarczył naszemu
wojsku blisko 160 maszyn, a jego
7400 wyprodukowanych śmigłowców dotarło do blisko 40 krajów.
W styczniu 2010 roku znany
producent śmigłowców AgustaWestland kupił – za blisko 340 mln zł
– ponad 87 proc. akcji PZL Świd-

nik, stając się właścicielem prawie
94 proc. akcji świdnickiej spółki.
Nowy właściciel (dzisiaj Leonardo-Finmeccanica) zainwestował już
w Świdniku ponad 600 mln PLN.
Dziś zakład ma prawie 900 mln zł
rocznych obrotów. Sprzedaż eksportowa przekracza 700 mln zł rocznie.
Firma każdego roku płaci również
ok. 100 mln zł podatków. Pomimo
redukcji zatrudnienia firma zatrudnia obecnie ponad 3000 pracowników, w tym niemal 650 inżynierów.
Współpracuje z blisko tysiącem
polskich przedsiębiorstw. Daje to
prawie 4500 dodatkowych miejsc
pracy. Wśród współpracujących

z PZL-Świdnik dominują firmy
z południowo-wschodniej Polski.
Zeszły rok przyniósł znaczące
zamówienia eksportowe do Chin,
Ugandy czy Hiszpanii. Są też
plany rozwojowe: przygotowanie
uruchomienia produkcji elementów kadłubów helikopterów AW
169, czy też prowadzenie badań
pionowzlotu (połączenie samolotu
i śmigłowca) AW609 Tiltrotor. Doskonalony ma być też bezzałogowy
RUAS – dron na bazie śmigłowca
SW-4 przeznaczony do celów militarnych. Do nowego przetargu
na śmigłowce dla armii świdnicki
zakład zaproponował trzy modele
– AW 1091, AW 149 i Głuszca.
(rkn)

Turniejowe zwycięstwo Łęcznej
Za nami II Turniej Weteranów, pod nazwą „II Międzygminne Spotkanie Piłkarzy Weteranów” w Bychawa, którego organizatorem był Mieczysław Tracz
- oldboy Granitu Bychawa.
Turniej odbywał się pod patronatem starosty lubelskiego i wójta gminy Bychawa.
Uczestników zawodów obowiązywał wiek lat 50+ oraz
dobry stan zdrowia. Zawody
rozgrywane były systemem
każdy z każdym. Jeden mecz
trwał kwadrans. Powiat łęczyński reprezentowały drużyny Ludwina i Łęcznej.
W piłkarskie szranki
oprócz naszych drużyn stanęły zespoły Bychawy, Batorza i
Jabłonnej. Dwa zwycięstwa, jeden remis dały triumf w turnieju
zespołowi Łęcznej. Zwycięzca
turnieju jedyną porażkę poniósł
0:1 z drużyną Bychawy. Drugi z
naszych przedstawicieli uzyskał

jedno zwycięstwo, dwa razy zremisował i przegrał 1:3 ze „swoimi” bo z zespołem Łęcznej.
Jednak
zespół
Ludwin
mimo zdobytych pięciu punktów został przesunięty na ostatnie miejsce, z powodu zdekom-

pletowania drużyny na skutek
licznych kontuzji zawodników
i w ostatnich meczach Ludwin
grał z zawodnikami „wypożyczonymi z innych drużyn”, a na to
regulamin turnieju nie pozwalał.
Najlepszym bramkarzem turnieju

został Wiesław Oniszczuk (Batorz) a najlepszym zawodnikiem
Stanisław Paszkiewicz (Łęczna).
Na zakończenie turnieju, wręczono Puchar Starosty Lubelskiego
dla każdej drużyny, za udział w turnieju oraz nagrody od sponsorów.
Zawodom towarzyszyła nie
najlepsza pogoda, ale gorący
posiłek po części wynagrodził
to sportowcom i kibicom. Dla
tych pierwszych niewątpliwie
nagrodą była możliwość spędzenia czasu na sportowo.
Klasyfikacja końcowa:
I m-ce Łęczna 7 pkt., II
m-ce Batorz 7 pkt, III m-ce
Bychawa 5 pkt, IV m-ce Jabłonna 2 pkt, V m-ce Ludwin 5 pkt.
Mariusz Łagodziński

Ogłoszenia drobne
Sprzedam dom 190m2 p.u.
W zabudowie szeregowej przy ul.
Wojska Polskiego w Łęcznej, tel.
731 993 107.
Wynajmę garaż w Łęcznej, tel.
731 993 107.
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 magazynowe – 38m2).
Łęczna, ul. Wrzosowa 1. Cena do
uzgodnienia. Tel. 606-146-795

wych w ramach działania 13.7
RPO WL 2014-2020, całość zadania to 1 588 481
- lubelski akcelerator eadministracji w ramach działania
2.1 RPO WL 2014-2020, całość
dok. ze str. 1 powstanie 5 mieszkań socjalnych zadania to 791 280 zł.
Ponadto chcielibyśmy uruNa początku tej kadencji wy- o dobrym standardzie.
liczyliśmy, że gmina potrzebuje
GR: Jakich zadań nato- chomić specjalną instalację do
łącznie ok. 55 km dróg lokalnych, miast nie udało się zrealizować granulacji osadów z 4 oczyszczalni ścieków, co zmniejszy
dla stworzenia wygodnego syste- i dlaczego?
mu komunikacyjnego łączącego
WP: Nie udało się nam włą- problem z kosztownym skławszystkie miejscowości. To pod- czyć budowanych dróg gminnych dowaniem osadów, a ponadto
niosłoby atrakcyjność inwestycyj- do drogi krajowej biegnącej przez pozwoli – po uzyskaniu certyną gminy, jak też chęć do osiedla- gminę. Po prostu warunki jakie fikatu – nawet sprzedawać grania się tutaj. To ważne, bo gmina stawia nam obecnie GDDKiA nulat będący dobrym nawozem.
podejmuje różnorakie działania są nie do przyjęcia. Oni żądają Ta propozycja ściśle wiąże się
mające na celu zwiększenie licz- wręcz przebudowy części dróg z zadaniem budowy oczyszczalni
by osób osiedlających się w na- krajowych co nie tylko oznacza ścieków w Cycowie. Inwestycja
szej gminie. Dzięki temu Cyców ogromne koszty, ale ponadto jest kosztować będzie ok. 2 mln zł
może się pochwalić tym, że lud- niezgodne z prawem – samorzą- i zrealizowana będzie w 2-3 lata.
ność gminy co roku powiększa się dom nie wolno inwestować w cu- Jeśli otrzymamy dofinansowanie,
o kilkanaście, kilkadziesiąt osób dze zadania. Prowadzimy jednak to w przyszłym roku wydalibyśmy na to ponad 600 tys. zł.
rocznie. Chociaż chcielibyśmy by dalej negocjacje.
RG:
Wiele
ten przyrost był jeszcze większy,
planowanych
zabo liczba dzieci w szkołach jednak
dań zależy więc od
się zmniejsza. Mam nadzieję, że
otrzymania
różperspektywa rozwoju przemysłu
nych dotacji celogórniczego, w połączeniu z powych, zewnętrznego
prawą naszej infrastruktury, skłoni
wsparcia. Jak natowielu młodych ludzi do osiedlania
miast wygląda sytusię u nas.
GR: Inwestujecie jednak Zmodernizowana droga w Wólce Cycowskiej acja z oświatą? Czy
nie tylko w drogi.
GR: Cyców należy do nie- oszacowaliście już ile będzie
WP: Drugą ważną inwesty- licznych gmin wiejskich w Pol- kosztować likwidacja gimnacją w 2016 roku było zmoderni- sce, które potrafiły zapewnić zjów i wydłużenie okresu trwazowanie wszystkich trzech ujęć wychowanie przedszkolne dla nia szkoły podstawowej?
wody – hydroforni w Ludwino- wszystkich chętnych. Czy tak
WP: Gmina jest tu w spewie, Świerszczowie i Cycowie. jest dalej?
cyficznej sytuacji, bo prowadzi
Wprowadzenie
nowoczesnych
WP: W gminie prowadzi- wiele szkół. Jest zespół szkół
systemów uzdatniania wody spo- my 8 punktów przedszkolnych z trzema filiami i cztery szkoły
wodowało, że woda w gminnych i przedszkole samorządowe w podstawowe. Reforma przewiduwodociągach jest naprawdę zna- Cycowie, co zapewnia opiekę je, przynajmniej tak jest zapisane
komitej jakości. Otrzymaliśmy dla wszystkich zgłaszających się w projekcie, bezwzględne utwona ten cel dofinansowanie w dzieci. Pomimo tego złożyliśmy rzenie 8 klas w dotychczasowych
ramach działania 6.4 RPO WL wniosek do zarządu wojewódz- szkołach o 6 klasach. Będą w nich
2014-2020 w kwocie 1 000 000 twa o dofinansowanie rozbudo- więc klasy o kilku uczniach, tego
zł. Przystąpiliśmy także do po- wy przedszkola w Cycowie, w nie udźwigniemy – będzie kowolnej wymiany oświetlenia ramach działania 6.4 RPO WL nieczność łączenia klas o różnych
ulicznego montując energoosz- 2014-2020 tak by zapewnić dzie- poziomach. Mam wątpliwości,
ciom bardzo wysoki stan- czy to będzie dobre dla młodziedard opieki.
ży. Teraz mamy taką sytuację, że
GR: Jest już projekt jeśli w 1. klasie jest troje dzieci
budżetu. Czego więc mogą i w 2. klasie pięcioro, to uczą się rasię spodziewać mieszkańcy zem. Czy wspólne nauczanie maw 2017 roku?
tematyki a nawet języka polskiego
WP: Pragnę podkreślić, jest jednak możliwe w klasach
że znów zwiększamy udział in- np. 7-8? Osobiście wątpię. Teraz
Nowa hydrofornia w Cycowie westycji w budżecie. Najwięk- uczniowie tych mało licznych klas
czędne lampy ledowe, dzięki szą z nich będzie właśnie rozbudo- szli do gimnazjów, gdzie zbierani
czemu pomimo zwiększenia ilo- wa przedszkola, bo ludzie chętnie byli w ok. 20 osobowe grupy klaści punktów oświetleniowych ra- przywożą dzieci do Cycowa, a pod- sowe. Taka sytuacja utrzymuje się
chunki za energię elektryczne są niesienie wieku szkolnego znów do od lat i na razie nic nie zapowiada
już niższe. Mówiąc o ekologii nie 7 lat spowodowało kłopoty lokalo- by to się zmieniło. Dzieci w szkomożna nie wspomnieć o progra- we, w przedszkolu zrobiło się za łach jest ciągle raczej mniej niż
mie budowy przyzagrodowych ciasno. Na rozbudowę przedszko- więcej. Nie chcemy jednak likwioczyszczalni ścieków, bezodpły- la otrzymaliśmy dofinansowanie dować małych szkół, bo one pełnią
wowych zbiorników na ścieki z RPO WL w kwocie 850 000 zł. na wsi ważną rolę. Zgłosiliśmy te
i kolektorów słonecznych. Zain- Nadal też będziemy modernizo- problemy w piśmie do pani miniteresowanie mieszkańców jest tak wać i przebudowywać drogi – ster i czekamy na jej odpowiedź, na
bardzo duże, że w 2016 roku mu- w przyszłym roku planujemy zre- wytyczne jak wprowadzić zmiany.
sieliśmy dwukrotnie zwiększać alizować 15 km.
Zadaliśmy konkretne pytanie czy
pierwotną kwotę zaplanowaną w
W dalszym ciągu planujemy będą mogły istnieć szkoły o pobudżecie na dofinansowania do dofinansowywać budowę przyza- ziomie 1-4 i zbiorcze podstawówtych inwestycji. Teraz jadąc przez grodowych oczyszczalni ścieków, ki 5-8. To by jakoś rozwiązało
teren gminy Cyców widać, że w kolektorów słonecznych oraz problem. Jedno jest pewne – odco drugim gospodarstwie są in- pomp ciepła. Oprócz tego złoży- dzielnych ośmiu klas z trzema czy
stalacje do podgrzewania wody liśmy wniosek do PROW na do- pięcioma uczniami nie jesteśmy w
za pomocą słońca.
finansowanie budowy przydomo- stanie prowadzić! Obecnie dokłaBudujemy również odcinki wych oczyszczalni na kwotę brut- damy do subwencji oświatowej
sieci wodociągowych do zabu- to 1 955 555 zł. Natomiast montaż prawie 6 mln zł.
dowy kolonijnej, gdzie ostatnie instalacji wykorzystujących OZE
O złożoności problemów
suche lata spowodowały braki w budynkach mieszkalnych na świadczy też taki problem. Złowody w studniach kopanych. terenie Gminy Cyców (piece CO, żyliśmy wniosek o dofinansoKłopoty z wodą spowodowały kolektory słoneczne) zamierzamy wanie dotyczący wyposażenia
duże zainteresowanie budową sfinansować z RPO WL w ramach szkół w laboratoria przedmioprzyłączy wodociągowych do działania 4,1 WL 2014-2020, ca- towe, np. do chemii czy fizyki.
Tego w wiejskich szkołach nie
łość zadania to 1,39 mln zł.
istniejących sieci.
Inne projekty złożone do do- ma. To jest wniosek też wpisany
Były też inwestycje w raw zapowiedzianą reformę oświamach funduszu sołeckiego na po- finansowania to między innymi:
- szkoła XXI wieku w ra- ty, bo zapowiedziane utworzenie
nad 400 tys. zł. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o podję- mach działania 12.2 RPO WL 8-klasowych szkół podstawotej budowie mieszkań socjalnych, 2014-2020, całość zadania to wych wymaga stworzenia w nich
takich pracowni. Co będzie jeśli
na co otrzymaliśmy wsparcie z 1 757 948 zł
- kompleksowe wyposażenie nie otrzymamy zewnętrznego
Banku Gospodarstwa Krajowego.
przedmiotowych wsparcia?
Aktualnie remontujemy stary bu- laboratoriów
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki
dynek szkoły w Stręczynie, gdzie w zakresie kompetencji kluczo-

Przegląd Cycowa

Drogi, woda i oświata

