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Główny Urząd Statystyczny opu-
blikował dane o bezrobociu na ko-
niec 2020 roku. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w marcu 2020 roku 
wynosiła 5,4 proc. i wzrosła w grud-
niu do 6,2 proc. 

W skali kraju liczba bezrobotnych 
od kwietnia 2020 roku systematycz-
nie rosła – w kwietniu zarejestrowa-
nych ludzi bez pracy było 965,8 tysięcy,  
w grudniu 1046,4 tys. Pod tym względem 
powiat łęczyński na tle średniej krajowej jak 
i sąsiednich samorządów wygląda całkiem 
przyzwoicie.

W skali kraju powiatem, gdzie sy-
tuacja na rynku pracy była w 2020 roku 

Bezrobocie pod kontrolą
najgorsza, był powiat szydłowiecki  
w woj. mazowieckim z bezrobociem na po-
ziomie 24,3 proc. Na przeciwnym krańcu ska-
li uplasowały się takie miasta jak: Katowice 
1,7 proc. bezrobocia, Warszawa 1,8 proc., 
Poznań 2 proc., Wrocław i Sopot 2,4 proc.

W województwie lubelskim średni po-
ziom bezrobocia na koniec roku 2020 wyniósł 
8,2 proc. W powiecie łęczyńskim rejestrowa-
ne bezrobocie było na poziomie 5,5 proc. A 
w sąsiednich samorządach? W Lublinie – 5,6 
proc, w powiecie lubelskim – 5,9 proc, świd-
nickim – 9,2 proc, lubartowskim – 11,2 proc, 
powiecie włodawskim – 16 proc. 

Lepiej niż w powiecie łęczyńskim było w 
powiatach łukowskim 4,7 oraz biłgorajskim 
5,3 proc.                                                         (rk)

RADNI kontra BURMISTRZ Łęcznej
Burmistrz Leszek Włodarski po zawirowa-

niach wśród radnych, w 21 osobowej Radzie 
Miasta Łęczna ma już tylko 9 zdecydowanie  
popierających go rajców. Brak większości  
w radzie natychmiast odbił się na decyzjach 
podejmowanych przez łęczyńskich samorzą-
dowców.

fot. GK

Oglądając z boku przebieg sesji rady w grudniu 2020 roku oraz 
styczniu i lutym 2021 roku można by powiedzieć, że cześć radnych 
postanowiła burmistrzowi wypowiedzieć wojnę. Ze szkodą dla sta-
nowionego prawa, ale także nie do końca z dobrem mieszkańców 
gminy Łęczna.  

Wszystko zaczęło się na grudniowej sesji rady, podczas której de-
batowano nad budżetem gminy Łęczna. Powstał spór jak finansować 
inwestycje drogowe na wiejskich terenach gminy. Burmistrz rekomen-
dował by pieniądze pochodziły ze sprzedaży gruntów miejskich, jednak 
radni uznali to za zbyt niepewny sposób finansowania dróg. 

Postanowili obciąć i to znacznie środki przeznaczone na oświetlenie 
ulic oraz … odśnieżanie. Uznali, że skoro w ubiegłym roku nie wykorzy-
stano wszystkich pieniędzy na odśnieżanie, to i w tym roku prawdziwej 
zimy nie będzie. W ubiegłym roku na odśnieżanie było 800 tys. zł, na ten 
rok radni, głównie z klubu PiS, stwierdzili, że wystarczy 290 tys. zł.

Pojezierze: Słyszałem, że tegoroczny budżet gminy ma 
wyjątkowo duży, bo 12 milionowy deficyt. Co się takiego 
stało?

Wiesław Pikuła: To tak wygląda tylko na pierwszy rzut oka. 
W rzeczywistości, chociaż dochody gminy są planowane na 
ponad 53 mln zł a wydatki na 66 mln zł, to jednocześnie mamy 
nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości ponad 11 mln zł, więc 
kredyty i pożyczki to tylko ok. miliona zł. Przy planowanych 
inwestycjach na ponad 18 mln zł to naprawdę niewiele, tym 
bardziej, że mamy ważne społecznie zadania do realizacji.  

Pojezierze: Jakie to więc zadania?
Wiesław Pikuła: W gminie bardzo mocno stawiamy na 

rozwój OZE (odnawialne źródła energii). To rozpoczęty w ubiegłym 
roku projekt wart ponad 8 mln zł. Jesteśmy już po przetargach, 
chociaż na fotowoltaikę musimy przetarg niestety powtórzyć. W 

Inwestujemy w oszczędności
Wywiad z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

tej chwili montujemy pompy ciepła u mieszkańców, jak się ociepli 
zaczniemy też montaż pieców na pelet. To dwuletnia inwestycja 
w ramach której powstanie ok. 300 instalacji fotowoltaicznych, 
96 pieców na paliwo odnawialne i 56 pomp ciepła. Oprócz tego 
ciągle dofinansowujemy kwotą 3 tys. zł indywidualny montaż 
pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych 
do podgrzewania wody oraz zakładanie indywidualnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Te inwestycje trwają 
na terenie gminy już od lat i mogę powiedzieć, że już ok. 60-
70 proc. mieszkańców gminy, w różnym stopniu, korzysta z 
energii odnawialnej. W dalszym ciągu funkcjonować będą 
dopłaty z budżetu gminy do instalacji fotowoltaicznych, pomp 
ciepła, zbiorników bezodpływowych na ścieki, przydomowych 
oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych.
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KRONIKA ZDARZEŃ

Śmierć w płomieniach
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności 

nocnego pożaru. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby 
(matka i jej syn) w wieku 68 i 42 lat. Ewakuowanym mieszkańcom 
na czas dogaszania pogorzeliska policjanci oraz pracownicy służb 
miejskich udzielili schronienia przed zimnem. 

Informację o pożarze dyżurny Komendy Miejskiej Policji w 
Lublinie otrzymał kilka minut przed godziną 2 w nocy. Ze zgłosze-
nia wynikało, iż w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul ulicy 
Żelaznej w Lublinie doszło do pożaru.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Interweniowały 
trzy zastępy strażaków. Podczas akcji gaśniczej z mieszkania na 
parterze wyniesiono dwie osoby w wieku 68 i 42 lat. Niestety 
pomimo reanimacji życia osób nie udało się uratować. W związ-
ku z pożarem z kamienicy ewakuowano 28 osób, którym na czas 
dogaszania pogorzeliska policjanci i przedstawiciele służb miej-
skich udzielili schronienia przed zimnem.  

Miejsce zdarzenia przez cały zabezpieczali policjanci. Ciała 
ofiar pożaru trafiły na sekcję zwłok. Od razu po ugaszeniu pożaru 
pod nadzorem prokuratora rozpoczęło się wyjaśnianie przyczyn 
i dokładnych okoliczności zdarzenia. W oględzinach bierze udział 
biegły z zakresu pożarnictwa.

Zatrudnił się, aby okraść plebanię
Policjanci zatrzymali 29-latka, który zatrudnił się w firmie 

wykonującej remont plebanii, po to tylko by łatwiej ją okraść. 
Łupem mężczyzny padły pieniądze w łącznej kwocie ponad 
7000 złotych. 

29-latek został ustalony i zatrzymany przez operacyjnych z 
komisariatu w Niemcach oraz kryminalnych z komendy miejskiej  
w Chełmie. Jak wynika z ustaleń policjantów mieszkaniec Chełma za-
trudnił się w firmie wykonującej prace remontowe na terenie jednej  
z parafii w gminie Wólka. Sprawca podczas przebywania na pleba-
nii zauważył uchylone drzwi do jednego z pomieszczeń. Po wejściu 
do środka znalazł pieniądze. Ze znajdującego się tam pliku posta-
nowił wziąć ponad 3 tysiące złotych. Resztę pozostawił. Pieniądze 
szybko się jednak skończyły. Po kilku dniach postanowił ponownie 
okraść księdza. Tym razem drzwi do pomieszczenia były zamknięte 
i musiał się włamać. Sprawca zgarnął za drugim razem niespełna  
4 tysiące złotych.

Zatrzymany przez policjantów 29-latek jest recydywistą. 
Podczas przesłuchania usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich 
dotyczący kradzieży, drugi natomiast kradzieży z włamaniem. 
Wszystkie pieniądze wydał na używki. Może mu teraz grozić kara 
do 15 lat więzienia.

Zmiana szeryfa w Lublinie
Z policyjnym mundurem rozstał się Komendant Miejski Policji  

w Lublinie podinspektor Sławomir Włada. Odchodzącego na 
emeryturę komendanta pożegnał I Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Lublinie - inspektor Jerzy Czebreszuk. Do 
czasu wyboru nowego komendanta, jego obowiązki pełnił będzie 
podinspektor Tomasz Gil – I Zastępca KMP w Lublinie.

Podinspektor Sławomir Włada do policji wstąpił 1997 roku. 
Jest absolwentem UMCS w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w 
Szczytnie. Większość służby spędził na stanowiskach w pionach 
kryminalnych. Przez kilka lat związany był z KPP w Opolu Lubel-
skim. Później służył w Wydziale Kryminalnym KWP w Lublinie, 
gdzie awansował z czasem na zastępcę naczelnika. W 2018 roku 
objął stanowisko zastępcy, a później I Zastępcy KMP w Lublinie. 
Od 1 kwietnia 2019 roku był Komendantem Miejskim Policji w 
Lublinie. 

Podinspektor Sławomir Włada wielokrotnie był odznacza-
ny, między innymi Srebrnym Medalem „za Długoletnia Służbę”, 
a także brązową i złotą odznaką „Zasłużony policjant” oraz brą-
zowym „Krzyżem Zasługi”. Podczas uroczystości prezydent Lu-
blina, Krzysztof Żuk odznaczył podinspektora Sławomira Władę 
medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin”.

W związki z panującymi ograniczeniami epidemiologicznymi 
uroczystość miała charakter symboliczny.

Pędził do pracy, stracił prawo jazdy 
Pomimo padającego śniegu i trudnych warunków na drodze 

kierowca opla jechał grubo ponad 50 km na godzinę w obszarze 
zabudowanym. Tłumaczył się, że spieszył się do pracy. 

Na drogach powiatu świdnickiego od początku lutego pa-
nują trudne warunki drogowe: ujemna temperatura, padający 
i zalegający na drogach śnieg, śliska droga. Jednak nie wszyscy 
zachowują ostrożność.

Po godzinie 10:30 w Krzesimowie kamery nieoznakowane-
go radiowozu zarejestrowały kierowcę opla, który w obszarze 
zabudowanym jechał z prędkością ponad 100 kilometrów na 
godzinę. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej. Okaza-
ło się, że samochodem kierował 35-latek z Łęcznej. Tłumaczył 
mundurowym, że śpieszy się do pracy.

Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem kar-
nym oraz punktami. Dodatkowo na okres trzech miesięcy zostało 
mu zatrzymane prawo jazdy.

Śmierć pieszego na drodze
Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach 

wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj w powiecie 
łęczyńskim. W miejscowości Bekiesza kierujący oplem potrącił 
idącego prawą stroną jezdni mężczyznę w wieku 39 lat. Mężczy-
zna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. 

Do wypadku doszło 25 lutego około godz. 18.00 w miejsco-

wości Bekiesza gm. Cyców. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że mieszkaniec  gm. Cyców w wieku 38 lat, kierujący 
pojazdem marki Opel Vectra potrącił pieszego mieszkańca tej 
samej gminy. Pieszy nie posiadał elementów odblaskowych, 
poruszał się prawą stroną jezdni poza terenem zabudowanym. 
Prawdopodobnie przewrócił się też bezpośrednio przed jadą-
cym pojazdem. 

Na miejsce wypadu skierowano trzy jednostki ratowników 
ze straży pożarnej – z KP PSP w Łęcznej oraz jednostki OSP Cyców 
i OSP Świerszczów. Poszkodowany był nieprzytomny, ratownicy 
przystąpili więc do udzielania pierwszej pomocy. Po przybyciu 
zespołu ratownictwa medycznego przekazano go medykom z 
karetki. Jednocześnie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca 
lotniczego pogotowia ratunkowego i dowieziono jego obsadę 
na miejsce zdarzenia, Niestety pomimo prowadzonej reanimacji 
poszkodowany zmarł.

Kierujący oplem był trzeźwy. Został również przebadany 
testerem narkotykowym, który nie wykazał w jego organizmie 
obecności narkotyków. Od kierowcy pobrano krew do badań. 
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładnie oko-
liczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Jechał pijany i bez uprawnień
Blisko 2 promile alkoholu w organizmie miał 31-letni kieru-

jący pojazdem marki Volkswagen Passat. Policjanci zatrzymali 
go ponieważ na jednej z ulic w Łęcznej nie zastosował się do 
znaku “STOP”. 

10 lutego przed godziną 23:00 łęczyńscy policjanci podczas 
patrolu zauważyli pojazd marki Volkswagen Passat. Kierujący tym 
autem wyjeżdżał z dużą prędkością z ulicy Wiklinowej i nie zasto-
sował się do znaku “STOP”. Policjanci zatrzymali samochód do 
kontroli drogowej. Za kierownicą pojazdu siedział 31-letni miesz-
kaniec Łęcznej. Razem z nim podróżował jego rówieśnik.

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego wyszło na jaw, 
że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto okazało 
się, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Wkrótce męż-
czyzna stanie przed sądem.

Nie dali się się oszukać
Oszustwa na „policjanta”, „funkcjonariusza CBA” czy „wnucz-

ka”. Sposobów na wyłudzenia pieniędzy jest wiele. Przestępcy 
wymyślają ciągle nowe metody, podszywając się pod osoby, któ-
re budzą zaufanie. Tylko 9 lutego łęczyńscy policjanci otrzymali 
dwa sygnały od mieszkańców powiatu łęczyńskiego o próbach 
oszustwa.

8 lutego łęczyńscy policjanci otrzymali dwa zgłoszenia do-
tyczące prób oszustwa. Najpierw na telefon stacjonarny 74-
letniej właścicielki jednego ze sklepów spożywczych zadzwonił 
mężczyzna, który podawał się za policjanta. Oznajmił, że grupa 
przestępcza zaciągnęła na nią kredyt w wysokości 40 tys. złotych. 
Dzwoniący oszust na potwierdzenie polecił, dla potwierdzenia, 
zadzwonić pod numer 112 lub 997. 

Kobieta nie rozłączając się wybrała numer 997. W tym mo-
mencie oszust przekazał słuchawkę innej osobie, która potwier-
dziła podane podczas rozmowy nazwisko policjanta. Mężczyzna 
wypytywał kobietę o jej wiek, o konto i kto jest upoważniony do 
konta. Następnie poinformował, że musi ona zgłosić się na ko-
mendę celem wyjaśnienia sprawy.

W drugim przypadku na telefon komórkowy 58-letniej kobie-
ty zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. Poinformował, że będzie musiała 
zgłosić się na posterunek policji ponieważ, ktoś w jej imieniu chce 
wziąć pożyczkę w kwocie 40 tys. złotych. Po tym jak kobieta za-
dawała bardzo dużo pytań jej rozmówca rozłączył się.

Pamiętajmy! Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie go-
tówki, czy udział w „tajnych akcjach”.

Ślubowanie nowych policjantów
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej 

odbyła się uroczysta zbiórka. Nowo przyjęci funkcjonariusze zło-
żyli ślubowanie, które przyjął inspektor Paweł Paździor Komen-
dant Powiatowy Policji w Łęcznej. Młodzi adepci już wkrótce 
rozpoczną szkolenie, po którym wrócą do Łęcznej.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowa-
nych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, 
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porzą-
dek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet  
z narażeniem życia ...” – to początek roty ślubowania, którą 
składa każdy wstępujący do służby policjant. Podczas uroczystej 
zbiórki, te słowa wypowiedziało dwóch nowych funkcjonariuszy, 
którzy zasilą szeregi łęczyńskiej jednostki. 

Policjantów przywitał w szeregach służby inspektor Paweł 
Paździor Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej. Z uwagi na pa-
nującą epidemię koronawirusa uroczystość miała skromniejszy 
charakter i odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Osobiście wydaje mi się, że treść tej przysięgi na transpa-
rentach powinni nieść uczestnicy „Strajku kobiet” bo wydaje 
się, że atakujący ich tam policjanci zapomnieli o swojej własnej 
przysiędze. Jak stwierdzają bowiem polskie sądy, w ponad 90 

proc. spraw policjanci na manifestacjach działają poza prawem, 
a nawet wbrew polskiemu prawu i Konstytucji RP.

Straciła blisko 4 tys. złotych
Łęczyńscy policjanci zostali powiadomieni o kolejnych oszu-

stwach na portalu ogłoszeniowym.  W wiadomościach przesła-
nych do osób sprzedających przedmioty oszuści informują o 
chęci kupna oraz wysyłają link do fałszywego serwisu płatności. 
Sprzedający po podaniu danych karty płatniczej tracą pienią-
dze z kont. 

35-letnia kobieta poinformowała, że w serwisie ogłosze-
niowym wystawiła na sprzedaż sukienkę dla dziecka za 50 zł. 
Następnie osoba zainteresowana kupnem sukienki nawiązała z 
nią kontakt za pomocą komunikatora internetowego przesyłając 
instrukcję dla sprzedającego. W rozmowie przekazała sprzeda-
jącej, że chciałaby zapłacić przez serwis ogłoszeniowy po czym 
przesłała link. Niczego nie podejrzewająca 35-latka weszła w ten 
link. Przekonana, że jest na stronie serwisu, w którym wystawi-
ła przedmiot, wykonywała krok po kroku wszystkie polecenia. 
Wpisywała dane wrażliwe dotyczące swojej karty płatniczej i 
zatwierdzała. Jak się potem okazało z konta kobiety zniknęło 
blisko 4 tysiące złotych.

Z kolei  31-letni  mężczyzna zgłosi ł ,  że na porta-
lu ogłoszeniowym ponowił swoje ogłoszenie dotyczą-
ce sprzedaży okularów przeciwsłonecznych. Przedmiot 
wycenił na 100 złotych. Po kilku minutach za pośred-
nictwem popularnego komunikatora skontaktował się  
z nim potencjalny kupiec, który oznajmił, że za okulary zapłaci 
poprzez portal. Wówczas mężczyzna otrzymał link, który odsyła na 
fałszywą stronę podobną do oryginalnej. Następnie  wpisał numer 
karty po czym sprawdził stan swojego konta. Okazało się, że braku-
je na nim ponad 900 złotych. Mężczyzna szybko skontaktował się  
z bankiem i na szczęście udało się zablokować transakcję.
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Radni za podatkową ulgą 
Łęczna

Rada Miejska w Łęcznej przyjęła uchwałę zwalniającą 
przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za okres 

styczeń - marzec 2021 jeśli ponieśli negatywne  
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podstawą do starania się o 
zwolnienie jest spadek obrotów 
gospodarczych w trakcie pande-
mii, o co najmniej 40 proc. Ro-
zumie się przez to zmniejszenie 
sprzedaży towarów lub usług w 
ujęciu ilościowym lub wartościo-
wym, obliczone jako stosunek 
łącznych obrotów w miesiącu 
październiku i listopadzie 2020 r.,  
w porównaniu do łącznych ob-
rotów z analogicznych miesięcy 
kalendarzowych roku 2019.

Więcej informacji można 
uzyskać w urzędzie pod numera-
mi 81-535-86-16, 81-535-86-18, 
81-535-86-14.        (rk)

Już dwa lata później były 
przenosiny do pomieszcze-
nia wynajętego od prywatnej 
osoby. W kolejnych latach bi-
blioteka wędrowała pomiędzy 
budynkami Gromadzkiej Rady 
Narodowej, byłego posterunku 
MO i lokalu użyczonego przez 
miejscową Ochotniczą Straż 
Pożarną.

Wspaniałe perspektywy
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Ludwinie nie ma od-
powiedniej siedziby. Mieści się 
w dwóch małych pomieszcze-
niach, w których brakuje miej-
sca na zbiory czy komputery. 
Nie ma też miejsca na imprezy 
kulturalne: odczyty, spotkania  
z autorami – żalił się w 2016 
roku wójt Andrzej Chabros. 
W 2019 roku to się zmieni, bo 
biblioteka przeprowadzi się do 
nowej, już budowanej siedziby 
– dodawał z dumą.

Wszystko za sprawą Naro-
dowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa. W styczniu 2016 r. 
biblioteka w Ludwinie złożyła 
wniosek o dofinansowanie bu-
dowy siedziby. Projekt nosił na-
zwę „Biblioteka Bramą Pojezie-
rza Łęczyńsko-Włodawskiego”  
i uzyskał rządowe wsparcie w 
wysokości 1,94 mln zł. Pozostałe 
koszty miała pokryć gmina.

– Ideą przewodnią projektu 
jest stworzenie przestrzeni, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie, miej-
sca spotkań dla różnych osób, 
począwszy od najmłodszych 

użytkowników, aż do tych najstar-
szych, dla których biblioteka sta-
nie się alternatywą przyjemnego 
spędzenia czasu wolnego – mówił 
Andrzej Chabros, wójt gminy Lu-
dwin. – Biblioteki w dzisiejszych 
czasach zmieniają się, mają co-
raz więcej funkcji. A inwestowa-
nie w kulturę to istotny składnik 
funkcjonowania naszej gminy, w 

której biblioteka zawsze pełniła i 
nadal pełnić będzie ważną rolę – 
dodawał.

W  2 0 1 7  ro k u  e k i p a  
z Przedsiębiorstwa Budowlano-
Produkcyjnego Zib z Białej Podla-
skiej postawiła budynek biblioteki 
i zostawiła go w stanie surowym. 
Te prace pochłonęły całą kwotę 
dofinansowania. Na dokończe-
nie obiektu gmina przygotowała 
własne środki, ale wiosną 2018 
roku budowlańcy nie wrócili na 
plac budowy, wykonawca ogłosił 
upadłość.

Przekładanie terminów
Bankructwo wykonawcy 

zmusiło urzędników gminy do 
niekonwencjonalnych działań. 
Sporządzono nowy kosztorys in-
westycji i w sierpniu 2018 ogło-
szono przetarg na drugi etap 
prac. Niestety nikt nie chciał się 

podjąć dokończenia inwestycji. 
W tej sytuacji, zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych, 
urzędnicy z Ludwina sami wy-
brali wykonawcę, który spełniał 
warunki uwzględnione w specy-
fikacji. Tak na plac budowy tra-

fiła firma Mariusza Kowalczyka  
z Kaniwoli. Miała zająć się dru-
gim etapem prac, czyli wyko-
naniem elewacji zewnętrznej, 
wykończeniem tarasów, dojścia 
do budynku i prac związanych z 
zagospodarowaniem przestrzeni 
wokół obiektu. 

- Dokumentacja dotyczą-
ca kolejnego przetargu jest już 

przygotowana, sam przetarg 
zostanie ogłoszony w najbliższym 
czasie, zaraz po uchwaleniu bu-
dżetu na 2019 rok. Trzeci etap 
inwestycji obejmie wykończenie 
wnętrz – mówił w 2018 roku 
wójt Chabros. - Budynek można 
będzie oddać do użytku na po-
czątku 2019 roku. Byłoby wspa-
niale, gdyby otwarcie odbyło się 
w tłusty czwartek, który od  lat 
obchodzimy w gminie bardzo 
hucznie, a swój początek impre-
za ta miała właśnie w bibliotece 
– prorokował.

Zostawmy już na boku 
przyczyny, które spowodowały 
kolejne przekładanie terminów. 
Ważne, że budowa zakończyła 
się wreszcie pod koniec 2020 
roku. Pierwsza dostawa mebli 
do biblioteki miała miejsce w 
listopadzie 2020, a w grudniu 
2020 zaczęła się przeprowadz-
ka do nowego obiektu.

Biblioteka na miarę 
XXI wieku

20 grudnia 2020 na Facebo-
oku biblioteka w Ludwinie oficjal-
nie informowała: Drodzy Czytelni-
cy! Mimo, że na oficjalne otwarcie 
musimy jeszcze poczekać, już teraz 
zapraszamy do nowej biblioteki. 
Przestrzeń została zagospodaro-
wana, tak by każdy użytkownik 
czuł się jak u siebie. 

Budowa kosztowała 5,38 mln 
zł. Za te pieniądze powstała w Lu-
dwinie nowoczesna biblioteka. 
Zbudowano dwupiętrowy budy-
nek o pow. ponad 1600 mkw. Za-

silanie w prąd wspomagają panele 
fotowoltaiczne, a biblioteka, która 
dzisiaj oferuje czytelnikom ponad 
12 tys. woluminów (plus 10,4 tys. 
w filiach w Zezulinie i Piasecznie) 
czynna jest w dni powszednie od 9 
do 17 (w sobotę do 14).  Kto chce 
zwrócić książki poza tymi godzina-
mi może je włożyć do specjalnej 
wrzutni przy wejściu.

- Biblioteka właśnie opraco-
wuje plan swojej działalności w 
nowych warunkach lokalowych. 
- mówi dyrektorka placówki mgr 
Elżbieta Kuczyńska. - Póki co wia-
domo. że dalej będzie funkcjo-
nował dyskusyjny klub książki 
i klub seniora. Po uzupełnieniu 
sprzętu organizowane będą dla 
mieszkańcw kursy komputerowe, 
pomagające na przykład w poru-
szaniu się w sieci. Będą zajęcia 
w sali plastycznej, a amatorzy 
oglądania gwiazd skorzystają ze 
zorganizowanych zajęć i dwóch 
teleskopów. O kolejnych działa-
niach będziemy informować.

nor, fot. D.St, biblioteka

Biblioteka w Ludwinie 
ma wreszcie lokum 

Według wstępnych da-
nych skonsolidowany zysk net-
to Lubelskiego Węgla Bogdan-
ka w 2020 roku wyniósł zale-
dwie 66,5 mln zł wobec 308,7 
mln zł przed rokiem. Przy-
chody wyniosły w tym czasie 
1.822,1 mln zł wobec 2.157,9 
mln zł rok wcześniej – podała 
spółka w komunikacie.

LW Bogdanka przedstawi-
ła wstępne wyniki finansowe 
za 2020 r. Były one w zasadni-
czych elementach zdecydowa-
nie gorsze niż przed rokiem. 
W całym roku skonsolidowa-
ne przychody wyniosły 1,82 
mld zł, zysk EBITDA 461,96 
mln zł, a zysk netto 66,51 mln 
zł. W 2020 r. produkcja węgla 
handlowego wyniosła 7,61 
mln ton, a sprzedaż 7,67 mln 
ton. W komunikacie dodano, 
że wpływ na wyniki spółki  
w czwartym kwartale miało 
rozliczenie dofinansowania 
przyznanego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Lublinie.

Dla porównania w 2019 r. 

Słabe wyniki Bogdanki
przychody wyniosły 2,16 mld zł, 
zysk EBITDA 767,6 mln zł, a zysk 
netto 308,7 mln zł. W 2019 r. 
produkcja węgla wyniosła 9,45 
mln ton, a sprzedaż 9,36 mln 
ton. Na koniec 2019 r. udział 
Bogdanki w rynku sprzedaży 

węgla energetycznego kształto-
wał się na poziomie 20,8 proc. i 
26,8 proc. w rynku węgla sprze-
danego do energetyki zawodo-
wej. Od października 2015 r. 
LW Bogdanka należy do grupy 
kapitałowej Enei, posiadającej 

Puchaczów

66 procent akcji. Spółka jest no-
towana na GPW od 2009 r.

Przedstawione wyniki 
mają charakter szacunkowy. 
Ostateczne wyniki zostaną 
szczegółowo przedstawione w 
sprawozdaniu finansowym LW 

Bogdanka S.A. oraz skonsoli-
dowanym sprawozdaniu finan-
sowym Grupy Kapitałowej LW 
Bogdanka za 2020 rok.

(rk)

Spiczyn

Dorota Szczęsna, wójt gmi-
ny podpisała w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Lublinie umowę, 
która umożliwi rewitalizację ze-
społu pałacowo-parkowego w 
Zawieprzycach. Projekt będzie 
realizowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego w 
działaniu – Dziedzictwo kulturo-
we i naturalne.

Zespół w Zawieprzycach 
ma powierzchnię 4,5 ha i jest 
wpisany do Rejestru Zabyt-
ków. Składa się on z ruin zam-

ku, barokowej kaplicy, sym-
bolicznego kopca, kolumny 
toskańskiej oraz ruin oranżerii. 
Drzewostan składa się z 30 
gatunków drzew liściastych  
i iglastych, którego dobrostan 
jest ogólnie zły.

Najpierw rozpoczną się pra-
ce przygotowawcze, które po-
zwolą na uporządkowanie tere-
nu i zabezpieczenie istniejących 
drzew. Następnie zbudowane 
zostaną alejki  z nawierzchni 
mineralnych o łącznej długości 

1,2 km oraz zbudowane zosta-
nie dojście  z parkingu do bramy 
głównej. Zagospodarowane zo-
staną miejsca ogrodowe, gdzie 
pojawią się ławeczki, huśtawki, 
trejaże, a także stojaki na ro-
wery. Dla odwiedzających przy-
gotowane zostaną dwie tablice 
informacyjne. Cały teren parku 
zostanie oświetlony  i objęty 
monitoringiem.

Całość prac ma koszto-
wać ponad 1,9 mln zł, przy 
czym dofinansowanie wynosi 
ponad 1,66 mln zł. Bez takie-
go wsparcia uboga gmina nie 
miałaby szans na rewitalizację 
tego miejsca.

(rk)

1,6 mln dla Spiczyna

Biblioteka publiczna w Ludwinie ma długą  
historię. Powstała w 1948 roku, a przytuliła ją  

w swoim budynku Gromadzka Rada Narodowa.  
Za cały księgozbiór musiało wystarczyć  

500 woluminów przekazanych nieodpłatnie  
przez ówczesne Ministerstwo Oświaty. 

Ludwin
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Radni kontra burmistrz Łęcznej
Dok. ze str. 1 

Meteorologiczne kompetencje rad-
nych okazały się mierne, zima zaszalała, 
sypnęła też śniegiem i już 26 stycznia rano 
w budżecie miasta nie było pieniędzy na 
odśnieżanie chodników, skwerów i pla-
ców, a na odśnieżanie ulic wykorzystano 
75 proc. puli środków zaplanowanych na 
cały 2021 rok.

Na szczęście już dzień później była 
wyznaczona sesja rady. Każdy rozsądnie 
myślący liczył, że radni naprawią swój 
błąd, zmienią budżet i przyznają dodat-
kowe środki na zimowe utrzymanie ulic, 
chodników i dróg. Jeszcze przed tą sesją 
burmistrz Włodarski powiedział mediom: 
Ogłoszenie kolejnego przetargu jest nie-
możliwe z powodu braku środków finan-
sowych, a także ze względu na długi czas 
trwania procedury udzielania zamówie-
nia publicznego w tym trybie. Aktualnie 
analizujemy finansowe i formalno-praw-
ne możliwości podjęcia jak najszybszych 
działań zmierzających do zapewnienia cią-
głości zimowego utrzymania chodników i 
placów miejskich, a w dalszej kolejności, 
również dróg gminnych. Czekamy też na 
ruch Rady Miejskiej w Łęcznej. Zima po-
trafi być nieprzewidywalna i należy to brać 
pod uwagę, liczę na dodatkowe środki, 
aby poradzić sobie z zimą. 

Niestety, radni uznali, a można to zo-
baczyć na video zapisie z posiedzenia, że 
odśnieżanie na terenie gminy to problem 
burmistrza i niech sobie radzi sam. 

Burmistrz ma rzeczywiście takie 
możliwości. Dlatego w trybie bezprzetar-
gowym, na podstawie porównania ofert, 
Urząd Miejski w Łęcznej przeznaczył do-
datkowe 135 tysięcy złotych na zimowe 
odśnieżanie. Te pieniądze wystarczyły tyl-

ko do połowy lutego. Na szczęście wcze-
śniej ogłoszono nowe zapotrzebowanie 
na odśnieżanie. Wszystko to razem spo-
wodowało jednak, że delikatnie mówiąc 
poruszanie się po terenie gminy Łęczna 
momentami do najłatwiejszych jednak 
nie należało. 

Dziwi fakt, że radni nie skorzystali ze 
swoich uprawnień i nie wskazali burmi-
strzowi, gdzie w budżecie znaleźć pienią-
dze na niezbędne odśnieżanie. Spowodo-
wało to, że Leszek Włodarski zgodnie ze 
swoimi uprawnieniami – według naszej 
wiedzy – wziął je z puli remontów na dro-
gach gminnych.

Polityczne rozgrywki pomiędzy bur-
mistrzem a częścią radnych miały też inny, 
prawny skutek. Podczas grudniowej sesji 
radni dokonali wielu zmian w budżecie 
zaproponowanym przez burmistrza. Nie 
zmienili jednak dokumentu o nazwie “Wie-
loletnia prognoza finansowa” na co uwagę 
dobitnie zwracała radnym skarbnik UM Re-
nata Brońska. Wtedy zarzucił jej kłamstwo 
radny Mariusz Fijałkowski stwierdzając: Ile 
lat wałkujemy ten tekst ze zmianą WPF. 
Mówi pani nieprawdę w tym zakresie. 
O kompatybilność będziemy martwić się 
później, a nie przy uchwalaniu. Niestety 
Mariusz Fijałkowski, który nie lubi każdego 
burmistrza, od czasu kiedy nieskutecznie 
sam postanowił nim zostać, nie miał racji. 
Na skutek interwencji Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Rada Miejska w Łęcznej 
musiała zebrać się 12 lutego, specjalnie w 
jednej sprawie, podjęcia uchwały dotyczą-
cej zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej na lata 2021 - 2028, aby naruszenie 
prawa usunąć.

Skutek tych wszystkich perturbacji, 
oprócz kłopotów mieszkańców gminy ze 

swobodnym poruszaniem się, ma na ko-
niec dosyć kuriozalny skutek. Oto „miejski 
aktywista” Hubert Znajomski poinformo-
wał, że złożył wniosek o referendum w 
sprawie usunięcia ze stanowiska burmi-
strza Łęcznej. - Otóż, dzisiaj moi drodzy 
stał się przełom. Ktoś odważnie powiedział 
dość temu, co dzieje się w Łęcznej. Zosta-
łem pełnomocnikiem grupy obywateli, 
którzy chcą wystąpić z inicjatywą prze-
prowadzenia referendum ws. odwołania 
burmistrza Łęcznej przed końcem kaden-
cji – poinformował na swoim blogu H. 
Znajomski.

Z pewnym zażenowaniem musimy 
powiedzieć, że do tej pory o panu Henryku 
Znajomskim praktycznie nic nie wiedzieli-
śmy. Teraz, z jego wpisów na blogu wiemy, 
że przedstawia się jako dwudziestoletni 
mężczyzna i jak sam napisał „mieszka pod 
Lublinem”. Jego ostatnie wpisy mówią jed-
nak, że aktualnie mieszka w Łodzi. I chyba 
ta odległość spowodowała brak ostrości 
widzenia spraw w Łęcznej. W uzasadnie-
niu powodów odwołania burmistrza z 
jego funkcji jest „Nieudolne odśnieżanie 
miasta i terenów miejskich”. Tutaj adres 
powinien jednak brzmieć – większość rad-
nych gminy Łęczna. 

Uczciwie musimy jednak powiedzieć, 
że z dwoma punktami liczącej 13 zarzutów 
skargi na burmistrza moglibyśmy się zgo-
dzić, a konkretnie z: wydaniem 2 mln zł 
na kładkę w Łęcznej i 16 tys. zł na aparat 
fotograficzny dla urzędu. 

A tak od siebie, to burmistrz nieste-
ty nie radzi sobie zupełnie z dobrym za-
rządzaniem kulturą i turystyką. Te słowa 
krytyki nie mają jednak żadnego związku 
z wystąpieniem H. Znajomskiego.

(rk)

Ojciec opowiada Jasiowi o swojej młodości:  
- A wiesz, że kiedyś w sklepach był tylko ocet? 
- Jak to?! Całe TESCO octu?! 

**************
Blondynka zdaje egzamin na prawo jazdy. Komisja 

zadaje pytanie: Proszę nam opisać pracę silnika. 
- Brrrruuum, bruuum, wrrrryyy 

**************
Idzie myśliwy przez las i śpiewa: 

- Na polowanko, na polowanko! 
Z tylu wychodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta: 
- Co, na polowanko? 
- Nie! Jak Boga kocham, na ryby!
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Dzisiaj widać już zarysy nowego skrzy-
dła  szpita la .  Mimo zmiennej  pogody  
i momentami dużego mrozu, prace budowlane 
trwają. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 
2021 roku. 

Planowana rozbudowa szpitala nie jest 
pierwszą w jego historii. Podobną inwestycję 
przeprowadzono na początku ubiegłej deka-
dy. Wtedy dobudowany został nowy segment 
z tyłu głównego budynku, gdzie w 2011 roku 
na parterze uruchomiono ośrodek hiperbarii, a 

na piętrze oddział intensywnej terapii Wschod-
niego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej.

W nowej szpitalnej części o dwóch kon-
dygnacjach i łącznej powierzchni 2000 mkw. 
zostanie umieszczony zakład opiekuńczo – 
leczniczy z 84 łóżkami i oddział rehabilitacji, 
który zostanie przeniesiony z 3. pietra budynku 
głównego. Dzięki przeprowadzce na oddziale 
zwiększy się liczba miejsc dla pacjentów z 18 
do 32. Wyprowadzka rehabilitacji z budynku 

Rozbudowa szpitala 
w Łęcznej przyspiesza

W maju 2019 roku szpital powiatowy w Łęcznej obchodził 10. 
rocznicę rozpoczęcia działalności. Jednym z elementów 

uroczystości rocznicowych było wbudowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowego skrzydła szpitala. 

głównego pozwoli natomiast powiększyć od-
dział gastroenterologii.

Z a n i m  r u s z y ł a  b u d o w a ,  w y k o -
nawca, którym jest lubelska firma Mi-
ron-Bud, musiała przenieść sieć gazową  

i ciepłowniczą, która kolidowała z planowanymi 
pracami. Pozostałe przyłącza zostaną wykonane 
w kolejnym etapie budowy. Wykonawca czeka 
na dłuższy okres lepszej pogody, aby zacząć wy-
lewać stropy nad pierwszą kondygnacją.

Jak podkreśla Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ  
w Łęcznej – Nowy obiekt szpitalny ma koszto-
wać ok. 10 milionów złotych, a jego budowę 
finansujemy z własnych środków.

Budowa szpitala, w jego pierwotnym 
kształcie, kosztowała 92 552 860,83 zł (wartość 
robót budowlanych). Na wyposażenie szpitala 

powiat łęczyński otrzymał z budżetu państwa 
14 mln zł oraz 2 mln zł z LW „Bogdanka” S.A. 
SPZOZ w Łęcznej jest jedynym szpitalem na Lu-
belszczyźnie, który nie jest zadłużony.       

(rk, tp)
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Świąteczne zwyczaje są mieszanką tradycji chrześcijańskich i pogańskich

Wielkanocne  
wieszanie Judasza

Wielkanocny zwyczaj „wie-
szania Judasza” ma swoje ko-
rzenie w pogańskim topieniu 
Marzanny – kukły wykonanej 
ze słomy, którą w rytualny 
sposób topiono (lub palono), 
by przywołać wiosnę i poże-
gnać zimę.

Wieszanie Judasza nawią-
zywało już do chrześcijańskiej 
historii i miało symbolicznie 
wymierzać sprawiedliwość 
zdrajcy – Judaszowi. Ten stary 
zwyczaj zachował się jeszcze 
gdzieniegdzie na Podkarpaciu. 
Podobnie jak w przypadku Ma-
rzanny, robiono ze słomy kukłę 
i odziewano ją w obdarte ubra-
nia. Początkowo kukłę wiesza-
no na wieży kościoła, a później 
na drzewie lub słupie. Strącano 
ją, włóczono po wsi, okładano 
kijami, a na końcu podpalano i 
wrzucano do stawu lub rzeki.

Skoczów to prawdopodob-
nie jedyne miasto w Polsce, 
gdzie można jeszcze uczestni-
czyć w unikatowym obrzędzie 
„Judosza”. 3-metrowa kukła, 
ze strażakiem wewnątrz, wy-
konana jest ze słomy ozdo-
bionej kolorowymi wstążkami 

i naszyjnikiem z trzydziestu 
srebrników, symbolem zdrady 
Judasza. Podczas wodzenia Ju-
dosza w otoczeniu kukły znaj-
duje się dwóch halabardników, 
za którymi podąża tłum dzieci 
z klekotkami, które symbolizu-
ją trzęsienie ziemi na Golgo-
cie, gdy Chrystus umierał na 
krzyżu.

Pogrzeb żuru 
i śledzia

Pogrzeb żuru i wieszanie 
śledzia to dawny, ludowy zwyczaj 
wielkanocny, który obchodzono 
głównie na Kujawach. Kiedyś, 
kiedy ludzie bardzo rygorystycz-

nie podchodzili do przestrzega-
nia postu, na liście zakazanych 
potraw było nie tylko mięso, ale 
również nabiał i cukier! Podczas 
postu jadano zazwyczaj postny 
żur i śledzie. Nic więc dziwnego, 
że z nadejściem Wielkiego Piąt-
ku i końcem postu, świętowano 
uroczyście koniec katuszy dla 
podniebienia – urządzano sym-
boliczny pogrzeb uprzykrzonego 
żuru i śledzia.

Nucąc krotochwilne przy-
śpiewki wynoszono z domu i 

zawieszano na wierzbie wy-
ciętego z drewna lub tektury 
śledzia, a gar wypełniony żu-
rem zakopywano w ziemi lub 
wylewano. Potem z wielką ra-
dością i zapałem zabierano się 
za przygotowywanie obfitych 
wielkanocnych potraw, które 
święcono w Wielką Sobotę.

Pucheroki 
To zwyczaj wielkanocny, 

który do dnia dzisiejszego, ale 
raczej sporadycznie obchodzo-
ny jest w okolicach Krakowa w 
Niedzielę Palmową. Nazwę wy-
prowadzić należy od łacińskiego 
słówka „puer”, czyli „chłopiec”, 
a zwyczaj odnosi się do dawnych 

kwest krakowskich żaków. Żacy 
wygłaszali w kościołach kroto-
chwilne oracje i rymowanki, 
za co oczekiwali datków. Żarty 
alumnów często były niewy-
bredne, więc kiedy zabroniono 
im wystąpień w miejskich ko-
ściołach, wtedy musieli się prze-
nieść do podkrakowskich wsi. 

Zwyczaj pucheroków zo-
baczyć można jeszcze podobno 
tylko w Bibicach, Zielonkach, 
Tomaszowicach czy Trojanowi-
cach. Tam w Niedzielę Palmo-

wą, jest szansa by ujrzeć jeszcze 
barwnie ubranych chłopców w 
wieku szkolnym, z wysokimi, 
stożkowymi czapkami z bibuły, 
w kożuchach i z ubrudzony-
mi smołą twarzami. Śpiewają 
i wygłaszają oracje oparte na 
dawnych pieśniach i wierszy-
kach. Za swoje wystąpienie 
otrzymują drobne podarki, któ-
re zbierają do koszyka.

Siuda Baba
Również tylko w niektó-

rych podkrakowskich wsiach 
zachował się ludowy zwyczaj 
Siudej Baby. Związany jest ze 
słowiańskimi obrzędami wy-
pędzania zimy. Według pogań-
skiej legendy, w świątyni pod 
Kopcową Górą strzegła ognia 
kapłanka. Wychodziła z niej tyl-
ko raz do roku – wraz z nadej-
ściem wiosny, by poszukiwać 
swojej następczyni. 

Panny chowały się wtedy, 
gdzie tylko mogły – w obawie 
przed wybraniem! Tradycyj-
nie za niechlujną i usmoloną 

Siudą Babę (bo przez cały rok 
pilnowała ognia w świątyni) 
przebiera się mężczyzna, który 
w towarzystwie Cygana i paru 
krakowiaków zbiera datki wśród 
mieszkańców. 

Dziś młodym dziewczętom, 
zamiast rocznej służby w świą-
tyni grozi konieczność wykupu. 
Wykup, w postaci wolnego dat-
ku wrzuconego do garnuszka, 
można zastąpić buziakiem. Jeżeli 
dziewczyna pocałuje... Siudą Babę 
to uwolni dom od jej obecności. 

Oczywiście przy okazji Siuda Baba 
przytuli dziewczynę serdecznie do 
siebie i uczerni ją sadzą noszoną na 
policzkach oraz w puszce. Usma-
rowanie twarzy przez Siudą Babę 
to dobra wróżba, zwiastująca po-
myślny przyszły rok, a pannie ma 
przynieść szybkie zamążpójście. 
Tradycja wielkanocna podtrzymy-
wana jest na przykład w Lednicy 
Górnej koło Wieliczki.

Rękawka
W Krakowie Wielkanoc nie 

kończy się w Lany Poniedziałek. 
Odbywający się każdego roku 
we wtorek po Wielkanocy festyn 
zwany rękawką związany jest z 
najstarszym z krakowskim kop-
cem Kraka. Jak głosi legenda, lud 
usypał mogiłę swojemu władcy, 

Wielkanocne zwyczaje z przeszłości nosząc ziemię w rękach i ręka-
wach, co znalazło swoje odbicie 
w nazwie.

Rękawka miała upamięt-
niać stypę, jaka odbyła się 
przed wiekami po usypaniu 
kopca. Z tą myślą przybywali 
co roku krakowianie na odpust 
pod pobliski kościół św. Bene-
dykta na Wzgórzu Lasoty. Tra-
dycje pogańskie przeplatały się 
z chrześcijaństwem, ulegały też 
zmianie zwyczaje i upodobania 
uczestników rękawki.

W okresie zaboru austriac-
kiego, w 1897 roku obchody 
zostały zakazane. Zamknięto na-
wet dojście na kopiec. Władze 

planowały w tej okolicy budowę 
fortu artyleryjskiego, a ponad-
to chciały zlikwidować tumult i 
przejawy agresji wśród zgroma-
dzonych pod kopcem. Jednak 
tradycja przetrwała do dziś. 

(opr. rk)

Święta Wielkanocne obfitują w aktualne i byłe tradycje oraz zwyczaje ludowe. 
Wciąż święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów 

i oblewamy się wodą w lany poniedziałek. Niektóre zwyczaje i tradycje 
wielkanocne przetrwały do dzisiaj w nieco zmodyfikowanej formie,  

inne są jeszcze obecne w pewnych regionach, inne zanikły. Poznajmy więc te, 
które zanikają lub już odeszły w zapomnienie. Warto je zachować chociaż  

w pamięci – tym prawdziwym wyznaczniku kultury narodowej.

W 2018 roku budynek przed-
szkolny kompleksu Zespołu Szkół 
przeszedł gruntowny remont  
i modernizację. Wówczas po-
przedni napis z nazwą szkoły zo-
stał zdemontowany i niestety nie 
nadawał się już do ponownego 
wykorzystania. W zeszłym roku 
powstał pomysł, aby stworzyć 
nowy projekt i uwzględnić dodat-
kowo logo szkoły, które jest  wyra-
zem długoletniej, bogatej tradycji 
placówki związanej z Patronem, 7 
Pułkiem Ułanów Lubelskich.

Aby kosztami przedsięwzię-
cia nie obciążać budżetu szkoły, 
poszukiwano środków ze źródeł 
zewnętrznych. Ostatecznie ini-

Jak tylko pojawiły się szczepion-
ki i zaczęto dzielić już skórę na niedź-
wiedziu, to od aktualnych władców 
Polski usłyszałem, że najpierw będzie-
my szczepić najbardziej zagrożonych 
czyli naszych seniorów, którzy zwłasz-
cza od listopada zaczęli umierać jak 
muchy. 

Potem dodano, że jeszcze 
wcześniej trzeba zaszczepić me-
dyków, bo chorując czy będąc 
na kwarantannie dodatkowo 
nie mogą leczyć innych. Nie 
znam nikogo, kto z tak ustaloną 
kolejnością szczepień by się nie 
zgodził.

Tak było, ale wyszło jak za-
wsze. Najpierw lista „0” czyli niby 
medyków rozrosła się do 1,1 milio-
na ludzi. Bo nasi sternicy z nadania 
PiS na listy wpisali wszelkich szpi-
talnych urzędników, w przychodni 
mógł się zaszczepić np. nawet 
nocny stróż, no i cała rzesza far-
maceutów – jakby sprzedaż wi-
tamin w aptece była groźniejsza 
od sprzedaży masła w sklepach i 
marketach. Zaszczepiono trochę 
ludzi, często po uważaniu i proces 
stanął.

Niestety szybko też  
w miejsce solidarnościowego po-
dejścia do szczepień (najpierw 
najbardziej zagrożeni), rządzący 
postanowili z dostępu do szcze-
pionki zrobić formę nagrody –  
i uhonorować  resorty siłowe: po-

licjantów, żołnierzy, strażników wię-
ziennych, wszelkiej maści agentów 
a na koniec jeszcze prokuratorów. 
Co nam szykuje PiS, że tak chce się 
przypodobać służbom? 

Koronawirus odebrał życie 
lub przyczynił się do śmierci pra-
wie 41,6 tys. Polaków (na 18 lu-
tego). W jakiej grupie wiekowej 
zmarłych jest najwięcej? Według 
danych Ministerstwa Zdrowia 
zmarło 20,05 % zakażonych w 
wieku 90-99 lat, 15,46 % spośród 
80-89 latków, 7,79 % w wieku 
70-79 lat, 2,62 % w wieku 60-69 
lat. Wśród ludzi w wieku 50-59 
lat śmiertelność była na poziomie 
0,52 proc. U reszty to promile. 
Oczywiście ważne jest też wystę-
powanie chorób dodatkowych. 
Tylko i tu jasno dowiedziono, iż 
mając te same choroby współist-
niejące tym więcej chorych umie-
ra im w są w starszym wieku. Na 
przykład przewlekła obturacyjna 
choroba płuc była powodem wie-
lu zgonów zainfekowanych SAR-
S-CoV-2 powyżej 60 roku życia, 
nie notowano ich jednak wśród 
pacjentów przed sześćdziesiątką. 
Jeśli chodzi o cukrzycę, to zmaga-
ło się z nią 15,5 % zmarłych 60+ i 
5,6 % młodszych chorych.

Wszystkich zgonów w Pol-
sce związanych z COVID-19  
w 2020 roku było ponad 28,5 tys. 
Od początku pandemii do 4 grud-
nia 2020 na koronawirusa zmarło 
natomiast 12 funkcjonariuszy policji 
oraz troje pracowników cywilnych. 
To oficjalne dane Komendy Głów-
nej Policji, dostępne w Internecie. 
Oczywiście każda śmierć zasmuca, 

ale liczba ta dowodzi, że policjanci 
nie są jakoś szczególnie obciążoną 
grupą, co prawdopodobnie wynika 
z faktu, że funkcjonariusze to ludzie 
zdrowi, wysportowani (przynaj-
mniej powinni), a przede wszystkim 
młodzi, zasadniczo poniżej 55 roku 
życia. 

Tymczasem co proponuje 
rząd? Poinformowano opinię pu-
bliczną, że kolejnymi grupami spo-
łecznymi, które zostaną dopuszczo-
ne do szczepień będą osoby prze-
wlekle chore (ok 70-90 tys. osób). 
Tuż po nich szczepienia obejmą 
również służby mundurowe (ok. 
300 tys.). Kiedy będą mogli się cho-
ciaż zacząć rejestrować osoby 60+ 
ani słowa!

15 marca szczepieniami prze-
ciwko koronawirusowi mają zostać 
objęte osoby przewlekle chore,  22 
marca służby mundurowe (w tym 
agenci 5 służb specjalnych i proku-
ratorzy). Szczepienia dla policjan-
tów, żołnierzy i funkcjonariuszy 
służby więziennej mają potrwać 
do 5 kwietnia. Łaskawie, jak infor-
muje RMF FM, w połowie marca 
wznowione zostaną zapisy na 
szczepienia dla osób powyżej 70. 
roku życia, a jest ich ciągle jeszcze 
około 600 tys. – to ci którym nie 
udało się zarejestrować w pierw-
szym terminie.

Wszystkich seniorów  
w wieku 60+ jest w Polsce (jak sami 
pisaliście na e-pojezierze) około 9 
milionów. Ilu z nich umrze, skoro 
rząd tak będzie ustawiał „kolejkę do 
życia” jak teraz?

Imię i nazwisko
znane redakcji

Nowy napis z nazwą i logo 
Zespołu Szkół w Cycowie

Na elewacji budynku Zespołu Szkół w Cycowie pojawiły 
się nowe elementy – napis z pełną nazwą placówki, godło pań-
stwowe oraz logo szkoły nawiązujące do jej Patrona, 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich.

cjatywę wsparło Sołectwo Cy-
ców, które sfinansowało realiza-
cję zadania ze swojego funduszu 
sołeckiego. 

Trzeba przyznać, że nowy 
napis na budynku Zespołu Szkół w 
Cycowie oraz logo szkoły prezen-
tują się bardzo dobrze i doskonale 
wpisują się w obecną koncep-
cję estetyki elewacji kompleksu 
szkolnego.  Nie bez znaczenia jest 
również usytuowanie napisu przy 
głównej ulicy Cycowa, co gwa-
rantuje jego dobrą widoczność i 
sprawia, że placówka jest bardziej 
rozpoznawalna również dla osób 
przejezdnych, kontrahentów, tu-
rystów.  

Coś na ząb
2 szklanki ryżu• 
2 średnie cebule• 
10 podudzi z kurczaka• 
przyprawa do kurczaka• 

Do naczynia żaroodpornego 
posmarowanego olejem  
wsypać ryż. Na wierzch  

rozłożyć pokrojoną w plastry 
cebulę. Podudzia obsypać 

przyprawą do kurczaka  
i położyć na wierzchu.  
Przygotować zalewę.

Zalewa:
4 szklanki wody• 
1/2 kostki masła• 
2 łyżeczki papryki słodkiej• 
1 łyżeczka papryki ostrej• 
3 łyżki wegety• 
1 łyżeczka cukru• 
1/2 łyżeczki pieprzu czarnego• 
2 ząbki czosnku (przepuścić • 
przez praskę)
3 łyżki ketchupu • 

Wszystko razem ze sobą  
zmieszać w garnku i podgrzać 

do rozpuszczenia masła.  
Tak przygotowaną zalewą  

polać udka i ryż w naczyniu  
żaroodpornym. Wstawić do 

piekarnika i piec pod przykry-
ciem ok. 1 godz. 15 min  

w temp. 180 stopni.
Smacznego!
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Obecnie rolnicy-przedsię-
biorcy opłacają w KRUS-ie wyż-
sze składki z tytułu posiadania 
gospodarstwa oraz prowadze-
nie działalności gospodarczej. 
Wynoszą one 708 zł na kwartał 
od osoby w przypadku gospo-
darstwa do 50 hektarów. Powy-
żej tego limitu wysokość składki 
to 1059 zł.

Jak poinformowało jedno z 
niezależnych mediów a konkret-
nie dziennik “Rzeczpospolita”, 
która dotarła do projektu ustawy 

Rolnicy-przedsiębiorcy 
zapłacą więcej?

Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, rząd chce wykreślić 
z ustawy art. 5a, który daje rolni-
kom prawo prowadzenia działal-
ności gospodarczej niewielkich 
rozmiarów bez utraty prawa do 
ubezpieczenia w KRUS-ie. We-
dług nowych przepisów, osoby 
znajdujące się w takiej sytuacji 
rozliczać się będą w ZUS-ie. Ich 
składki miałyby wynosić co naj-
mniej 1457,49 zł miesięcznie, 
czyli tyle, ile płacą  pozostali 
przedsiębiorcy ubezpieczeni tyl-

ko w ZUS-ie.
Związek Zawodowy Pra-

cowników Rolnictwa, plan prze-
niesienia 70 tys. rolników-
przedsiębiorców z KRUS-u do 
ZUS-u, uznaje za bardzo szko-
dliwy i określa mianem poli-
tycznego strzału w kolano partii 
rządzącej. Natomiast Michał 
Kołodziejczak, lider Agrounii, 
w wypowiedzi dla money.pl 
stwierdził: Prawo i Sprawie-
dliwość zachęcało rolników 
do zakładania działalności go-
spodarczej, prowadzenia ro-
dzinnych przetwórni, warszta-
tów rzemieślniczych itd., teraz 
okazuje się, że była to pułap-
ka.                                 (k) 

Kościołem katolickim wstrząsają ostatnio 
liczne skandale i problemy. Polacy nie pozo-
stają obojętni na przypadki pedofilii czy homo-
seksualizmu wśród księży. Wiele osób oskarża 
hierarchów o tuszowanie spraw. W tej sytuacji 
tygodnik wprost zlecił sondaż z pytaniem: „Pro-
szę powiedzieć na ile zgadza, lub nie zgadza 
się Pan(i)/ z następującym twierdzeniem: ‘Po 
ujawnieniu kolejnych afer pedofilskich w pol-
skim Kościele cały Episkopat powinien podać 
się do dymisji”. 

W sondażu United Surveys dla „Wprost” 
58,7 proc. badanych stwierdziło, że zgadza się 

18 medali LKSW Dan
W Mińsku Mazowieckim odbył się pierwszy 

turniej Polskiego Związku Kickboxingu w 2021 
roku – Grand Prix Polski. Imprezę rozegrano w 
dwóch osobnych turach – osobno dla dzieci i 
kadetów młodszych, a następnie dla kadetów 
starszych, juniorów i młodzieżowców celem za-
chowania limitów epidemicznych. 

Barwy LKSW Dan reprezentowała czter-
nastka zawodników z sekcji w Świdniku, Łęcz-
nej i Piaskach. Zdobyli oni łącznie 18 medali, 
rozgrywając także między sobą dwa finały. 
Szczególny powód do zadowolenia może mieć 

trójka zawodników, którzy wywalczyli po dwa 
złote medale. 

Maksymilian Szłapa triumfował wśród ka-
detów młodszych w formule pointfighting w 
kategoriach -47 i +47 kg, w obu finałach poko-
nując klubowych kolegów: Jakuba Ciołka i Jaku-
ba Ślązaka. Startując po raz pierwszy w grupie 
kadetów starszych świetnie zaprezentował się 
Kacper Głowienka. Zdominował swoją kate-
gorię wagową -42 kg wygrywając tak półfinał, 
jak i finał przez przewagę techniczną wynikami 
10:0. W wyższej kategorii -47 kg po półfinale 
wygranym 9:0 spotkał się w walce o złoto z 

utytułowanym Jakubem Kasprowiczem z Ninja 
Academy Warszawa i po zaciętym, bardzo efek-
townym pojedynku wygrał 10:9. Prawdziwym 
dominatorem okazał się Jakub Trześniak. W ka-
tegorii -57 kg wygrał półfinał 8:0, zaś w finale 
zwyciężył przed czasem Krzysztofa Sobocińskie-
go z ostródzkiego Gladiusa 11:1. Natychmiast 
po finale przystąpił do rywalizacji w kategorii 
-63 kg, gdzie najpierw w ćwierćfinale pokonał 
Jonasza Gortata z Bełchatowa 15:8 i był to je-
dyny pojedynek rozstrzygnięty w ciągu pełnych 
dwóch rund. Zarówno półfinał z Kacprem Lasą 

z Orientu Częstochowa, jak i finał z Oskarem 
Ciepłuchem z Piechotka Team Zalewo skończy-
ły się przed czasem, wynikami odpowiednio 
12:2 i 14:4.

Osiągnięcia:
Maksymilian Szłapa - dwa złote medale, 

Kacper Głowienka - dwa złote, Jakub Trześniak 
- dwa złote, Jan Hawrysz – 1 złoty, Jakub Ślązak 
– 1 złoty i 1 srebrny, Aleksander Warszawski – 1 
złoty, Jakub Ciołek – 1 srebrny, Maja Besztak – 
2 srebrne, Igor Głowienka – 2 srebrne, Szymon 
Hawrysz – 1 brązowy, Olga Krawczyk – 1 złoty.

 (b)

Rząd ma plany jak pozyskać więcej pieniędzy  
od części rolników. Pomysł polega na tym, 

by przenieść rolników prowadzących działalność 
gospodarczą z KRUS-u do ZUS-u. W związku  

z tym będą oni zobowiązani opłacać wyższe składki.

Sondaże i opinie

Episkopat do dymisji?
z tą tezą. Przeciwnego zdania jest 33,9 proc. 
osób. 7,4 proc. ankietowanych nie miało zda-
nia w tej sprawie.

Dymisji kościelnych hierarchów chcą naj-
częściej wyborcy opozycji - 70 proc. Za właści-
wą uważa taką decyzję jednak również 41 proc. 
osób popierających Zjednoczoną Prawicę.

Całkowitej zmiany personalnej Episkopatu 
chcą głównie mieszkańcy średnich (77 proc.) i 
dużych miast (70 proc.). Na wsi jest to 52 proc 
badanych. Zmiany popiera 93 proc. osób nie-
wierzących i niepraktykujących oraz 86 proc. 
osób wierzących i niepraktykujących.           (k)
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Inwestujemy w oszczędności
Dok. ze str. 1 

Dotyczy to też budynków użyteczności 
publicznej. Przy modernizacji i przebudowie 
przedszkola samorządowego w Cycowie 
zastosowaliśmy panele fotowoltaiczne i dwie 
pompy ciepła, natomiast w wybudowanej 
niedawno Szkole Podstawowej w 
Świerszczowie poszliśmy krok dalej i dzięki 
instalacji fotowoltaicznej dużej mocy i pompom 
ciepła, działa klimatyzacja i oświetlenie bez 
zewnętrznego zasilania. Co więcej nadwyżkę 
energii elektrycznej wykorzystamy do zasilania 

w energię elektryczną salę gimnastyczną którą 
obecnie budujemy. Na targowisku gminnym 
zainstalowaliśmy jedną pompę ciepła, oraz 
dwa nowoczesne piecyki elektryczne,  panele 
fotowoltaiczne wspomagają to rozwiązanie. 
W zimie funkcjonuje tam 10 ogrzewanych 
stoisk, budynek biurowo-socjalny. Chcemy 
by w oparciu o tą bazę, po dodaniu paneli, 
powstała spółdzielnia socjalna wytwarzająca  
produkty regionalne na sprzedaż. By włączyły 
się w to koła gospodyń. Mamy pomysłowych 
ludzi, trzeba ich wspomóc. Planujemy 
dalszą modernizację hydroforni, polegającą 
na budowie instalacji fotowoltaicznej, w 
celu zapobieżeniu wzrostowi cen wody. 
Dotychczasowe modernizacje  hydroforni 
spowodowała, że ceny wody w Cycowie 
pozostały na dotychczasowym poziomie i 
jakość wody systematycznie się polepsza. 
W planach na 2021 rok jest budowa nowej 
hydroforni w Nowym Stręczynie.

Zaczęliśmy montować fotowoltaikę w 
świetlicach wiejskich by m.in. zmniejszyć 
rachunki za prąd, a młodzież mogła spotykać 
się w zimie. Powiększamy też liczbę 
energooszczędnych lamp zasilanych panelami 
na słupach oświetleniowych przy gminnych 
drogach. Rząd nas nie rozpieszcza, koszty 
energii rosną, więc musimy mocno oszczędzać, 
a jednocześnie chronimy środowisko.

Pojezierze: A inne inwestycje?
Wiesław Pikuła: Na początek muszę 

powiedzieć, że wszystkie inwestycje w gminie 
mają swój początek w inicjatywach oddolnych. 
Nie siedzimy w urzędzie i nie wymyślamy co by tu 
zbudować ale przede wszystkim słuchamy ludzi. 
Dlatego fundusz sołecki w gminie Cyców (część 
budżetu gminy) to prawie milion zł (tyle ma budżet 
obywatelski w Świdniku, a w Łęcznej tylko 300 tys zł 
- przyp. red.). Czasem tym funduszem mieszkańcy 
wspierają większe – gminne inwestycje, bo wiedzą 
że one służą właśnie im. 

Zgodnie więc z sugestiami mieszkańców 
z zebrań wiejskich i rozmów w dalszym ciągu 
będziemy budować i modernizować drogi, 
głównie drogi lokalne, które łączą sołectwa, bo 
jeśli chodzi o gminne to jesteśmy zasadniczo 
w dobrej sytuacji. Wydamy na to ok. 2 mln zł. 
Mamy natomiast pewien problem z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie, który nie chce 
dać ani złotówki na budowę chodnika na odcinku 
Cyców – Cyców Kolonia II – przy ich drodze, gdy 
przepisy mówią o 40 proc. wkładzie. Inwestycja 
jest na liście rezerwowej ZDW. 

Wybudujemy też do końca września salę 
gimnastyczną przy szkole w Świerszczowie, a 
obiekt powstanie w technologii szkieletowej, z 
ogrzewaniem podłogowym. To tańsza konstrukcja 
od tradycyjnej betonowej, a ma też zapewnić 
lepszą izolację cieplną. Oddamy też do użytku 
wyremontowany budynek po dawnej szkole w 
Świerszczowie, gdzie będą pokoje socjalne dla 
matek z dziećmi oraz osób samotnych.   

Pojezierze: Wszystkie gminy w powiecie 
łęczyńskim mogą brać przykład z Cycowa 
jeśli chodzi o zachowywanie tradycji i 

propagowanie kultury miejscowej. 
Turystyka nie cieszy się chyba jednak 
takim wsparciem?

Wiesław Pikuła: Wprost 
przeciwnie, chociaż na miarę naszych 
możliwości. Od dawna chcieliśmy 
na rzece Śwince zbudować zbiornik 
retencyjny, służący też do rekreacji 
czy jako miejsce dla wędkarzy. Samej 
gminy nigdy na to nie było stać, a 
mamy niedobory wody. Teraz, kiedy 
rząd ma wspierać powstawanie 
takich zbiorników, rozpoczynamy 

rozmowy z właścicielami gruntów (część jest 
gminy) w okolicach Stawku, aby docelowo 
spiętrzyć Świnkę i wykonać zbiornik 
retencyjno-rekreacyjny. Myślimy też o jeszcze 
jednym zbiorniku retencyjnym w gminie. 
O umieszczenie budowy obu zbiorników w 
wojewódzkim programie rozbudowy retencji 
wystąpiliśmy już jakiś czas temu, ale nie mamy 
jeszcze informacji zwrotnej.

Nie czekamy jednak z założonymi rękami. W 
ramach uatrakcyjnienia gminy w ubiegłym roku 
zakupiliśmy działkę nad jeziorem Głębokie. Jezioro 
jest czyste,  chcemy je zagospodarować, wykonać 
plaże, postawić toalety, tak by nasi mieszkańcy 
i ewentualni turyści mogli wypoczywać nad 
wodą w pogodne dni. W tej chwili dojście do 
jeziora jest dosyć wąskie i zarośnięte trzcinami, 
a wypoczywających i tak jest dużo. Od drogi 
krajowej będzie też dojazd do parkingu, który 
wybudujemy. Myślimy też o ścieżce rowerowej 
wzdłuż jeziora Uściwierz, takiej aby nie naruszała 
przepisów obszarów chronionych.    

 Zaczynamy też przygotowywać renowację 
zabytkowego, nieużytkowanego kościoła 
katolickiego (dawnej cerkwi) w Cycowie. 
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, nawet 
z własnych środków, wykonamy naprawę 
przeciekającego dachu, a dalsze prace ruszą, kiedy 
uda się nam pozyskać pieniądze zewnętrzne.

Pojezierze: W całym kraju samorządy, 
w wyniku rządowych regulacji, podnoszą 
mieszkańcom ceny śmieci. Jak w tym względzie 
wygląda sytuacja w gminie Cyców?

Wiesław Pikuła: Mamy z tym duży problem. 
Dopłacamy do śmieci, za co już skarciła nas 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Nie sposób 
jednak podnieść ludziom drastycznie opłaty, 
musimy szukać sposobów na zmniejszenie 
kosztów gospodarowania śmieciami. Dlatego 
w tym roku chcielibyśmy rozpocząć budowę 
PSZOK gdzie przeprowadzalibyśmy wstępną 
selekcję śmieci co umożliwiłoby część z 
nich sprzedać czy skierować do spalarni, 
a to oznacza przede wszystkim mniejszą 
ilość śmieci wysyłanych na wysypiska, za co 
gmina musi, i to słono, płacić. To się wiąże z 
koniecznością realizacji inwestycji śmieciowej. 
Niestety sprawa zatwierdzenia dokumentacji 
tej inwestycji utknęła w łęczyńskim starostwie. 
Muszę tu jednocześnie podkreślić, że wśród 
naszych mieszkańców widać zrozumienie dla 
potrzeby segregacji śmieci już w domach i 
potrafią oni coraz lepiej te śmieci segregować.

Pojezierze: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z Wiesławem Pikułą, wójtem gminy Cyców

Sprzedam działkę budowlaną 
43ar w Albertowie. Cena do 
uzgodnienia. T: 881 056 080 

Sprzedam datownik, wysokość 
daty: 4 mm, format daty: polski, 

cyfrowy, kolor odbicia czarny. 
Cena 50 zł. T: 516 099 707

Sprzedam stare drewniane ra-
dło konne w dobrym stanie. 

Odbiór osobisty lub możliwość 
dowozu po ustaleniu szczegó-

łów. Cena 190 zł. T: 500 295 677
Sprzedam blachę kolor żółty 

RAL 1021, format 200cmx45c-
mx0,5mm – kilka takich arkuszy. 

Cena 20 zł za arkusz.  
T: 517 984 470

Sprzedam szafkę pod telewizor 
na kółkach w dobrym stanie.  

Szer. 57 cm, wys. 59 cm, głęb.: 45 
cm. Cena 50 zł. T: 512 175 268

WGN Biuro Nieruchomości 
w Łęcznej. 

Skutecznie sprzedajemy. 
Zadzwoń! tel. 513 686 864

Sprzedam działkę budowlaną, 
18 ar, pod Łęczną, Podzamcze-

Kolonia, przy drodze asfaltowej. 
Cena 89 tys. zł. Tel. 513 686 864

Wynajmę halę 600m2,
na magazyn, produkcję. Utwar-
dzony plac + parking TIR. Łusz-
czów Drugi. Tel. 513 686 864

ogłoszenia drobne

Spośród wszystkich planet 
Układu Słonecznego tylko 

Saturn mógłby unosić się na 
wodzie, gdyż jego gęstość jest 

mniejsza od gęstości wody. 

Na Madagaskarze żyją niezwy-
kłe ćmy, które żywią się łzami 

śpiących ptaków. 

Zgodnie z rozporządzeniem 
brytyjskich sił zbrojnych każdy 
czołg stacjonujący musiał być 
wyposażony w specjalny ze-

staw do robienia herbaty, 

Elvis Presley był znakomitym 
piosenkarzem i aktorem, ale 
też sportowcem. Miał czarny 

pas w karate. Z tą sztuką walki 
zetknął się podczas swojej służ-

by wojskowej w Niemczech.  

W Emiratach Arabskich panie 
mają niebywałe wzięcie. Trud-

no się temu dziwić skoro na 
100 kobiet przypada tam  

219 mężczyzn.


