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str. 2
O nowych
taryfach
na wodę i ścieki
rozmawiamy
z burmistrzem 
Łęcznej
Teodorem
Kosiarskim

Największa inwestycja,
duże dofinansowanie

Praca wre na budowie ulic Wierzbowej, 
Cegielnianej i Przemysłowej. To najwięk-
sza tegoroczna inwestycja wykonywana 
z budżetu gminy Łęczna.

str. 3

Jak rewitalizować?
Budować!

Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
rewitalizacji zachodniej pierzei Rynku II w Łęcznej 
jest już gotowa.

str. 3

str. 4 Kolejne duże pieniądze na rewi-
talizację Parku Podzamcze. Gmi-

na Łęczna pozyskała dofinansowanie na dalsze 
upiększenie tego zielonego fragmentu miasta!

Budynek dawnej 
suszarni chmielu, 

który zachował się 
w dobrym stanie 

technicznym, zostanie 
zaadaptowany na 
wieżę widokową 

z galerią zewnętrzną. 
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Ulice, place, skwery i park — wszędzie praca wre 
albo rozpocznie się za moment. Wspólnie z miesz-
kańcami zmieniamy Łęczną, bo to nasz dom.
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie 
prac. Efekt nam to wynagrodzi.
 Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej

Czy powinniśmy segregować odpady?Czy powinniśmy segregować odpady?
str. 5 Odpowiedź jest prosta – musimy to robić i warto to robić. Każdy, kto wyjeżdżał do bardziej rozwiniętych krajów, wie, że tam nawet 

nie zadaje się takich pytań, tam się segreguje. W Polsce wszyscy jeszcze się tego uczymy. W jednych miejscach szybciej, w innych 
wolniej. Najlepiej jest tam, gdzie oddający śmieci mieszkaniec nie jest anonimowy – czyli w zabudowie jednorodzinnej. Gorzej jest na terenach 
zabudowy wielorodzinnej – w blokach.

Miliony pomogą sortować
str. 5 W Starej Wsi ruszyła budowa instalacji do 

przetwarzania odpadów, która pozwoli na 
zagospodarowywanie frakcji biodegradowalnej. Na ten 
cel Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Łęcznej otrzyma 15 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Alejkami, pośród drzew� 
i na wieżę!

str. 8 Zobacz swoje osiedle.
Łęczna z chmur widziana...
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Redakcja: – Panie Burmistrzu, taryfy, 
które obowiązują od 1 lipca, przewi-
dują wzrost ceny metra sześciennego 
wody i odprowadzania ścieków łącz-
nie o 3 grosze. To niewielka podwyż-
ka, ale budzi emocje. Dlaczego? 
Teodor Kosiarski: – W rzeczywistości 

to praktycznie utrzymanie dotychcza-
sowego poziomu cen. Czteroosobowa 
rodzina zapłaci średnio 34 grosze więcej 
miesięcznie. Prawda jest taka, że nikt 
z nas nie lubi podwyżek. Czasami są one 
jednak nieuniknione. 

– Radny Mariusz Fijałkowski zarzu-
cał, że wcześniej cena odprowadza-
nia ścieków zawierała dwa złote na 
spłatę kredytu i po jego spłacie ceny 
ścieków miały spaść.
– Takie jego wypowiedzi to celowe 

oszukiwanie mieszkańców. Nigdy do 
opłaty za ścieki nie doliczano dwóch 
złotych na kredyt. Wielokrotnie prosto-
waliśmy tę informację. Nikt nigdy też nie 
wskazywał, że po spłacie kredytu ceny 
spadną. Radny od początku miał jasne 
odpowiedzi w tym względzie. Ale jeśli 
się nie ma argumentów, to ucieka się 
do kłamstw, na które mogą nabrać się 
mieszkańcy.

– Przeciwnicy twierdzą, że ceny są 
napompowane. 

– Od kiedy jestem burmistrzem Łęcz-
nej, a więc od piętnastu lat, robiłem i ro-
bię wszystko, żeby relatywnie obniżać 
ceny wody i ścieków. Bo wtedy rzeczy-
wiście były to ceny jedne z najwyższych 
w województwie i w kraju. Dzisiaj mamy 
ceny niższe niż wiele miejscowości. Wy-
starczy popatrzeć na Kraśnik czy Świd-
nik. Cena wody ze ściekami w tych miej-
scowościach była znacznie niższa niż 
w Łęcznej, a dzisiaj? Tam już mieszkańcy 
płacą więcej. U nas podwyżka o 3 grosze, 
a w tym samym czasie w Świdniku taryfa 
od lipca wzrasta o kolejne 23 grosze i nikt 
nie robi tam śmiesznych awantur. Oczy-
wiście zaraz ktoś powie, że w miejscowo-
ści „x” czy „y” jest taniej. Takie porówna-
nia nie mają jednak sensu – ja w każdej 
chwili mogę przedstawić listę 430 miej-
scowości, gdzie już teraz jest drożej. I co 
z tego wynika? Nic. Na ceny wpływa wiele 
czynników lokalnych, na które nie mamy 
wpływu albo mamy bardzo niewielki 
wpływ. Nie jestem w stanie zmienić po-
łożenia oczyszczalni czy zmienić system 
odbioru ścieków z podciśnieniowego na 
grawitacyjny.

– O co więc ta awantura?
– Totalna opozycja nie ma żadnych 

argumentów merytorycznych, nie za-
kwestionowała żadnej liczby w przed-
stawionych wyliczeniach, więc próbuje 
robić spektakl. Bardzo łatwo krzyczeć, 
że jest za drogo. Znacznie trudniej na co 
dzień szukać oszczędności i rozmawiać 
z pracownikami o ich oczekiwaniach pła-
cowych. Trudno mi prowadzić dyskusję 
merytoryczną z kimś, kto nigdy nie za-
rządzał najmniejszym nawet majątkiem 
publicznym i nie kierował nawet jednym 
podległym pracownikiem.

– Opozycja kwestionuje koszt wodo-
ciągu przy ulicy Polnej.
– Rzeczywiście, szacowany koszt 350 

tys. zł okazał się nierealny. Pierwotny 
szacunek w 2014 r. określał koszt inwe-
stycji na łącznie 750 tys. zł. Radni, w tym 
też ci, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą, 
zaakceptowali ten koszt bez jednego gło-
su sprzeciwu. W następnym roku PGKiM 

przyjął założenie, że zostanie zmniejszona 
średnica rurociągu i zweryfikował szacu-
nek z 750 tys. zł na 350 tys. zł. Cały czas 
była to wartość wyłącznie szacunkowa. 
Okazała się nierealna, bo ze względów 
przeciwpożarowych niezbędna jest pier-
wotnie zakładana średnica rurociągu. Do 
tego doszła konieczność poprowadzenia 
sieci w pasie drogowym i wykarczowania 
ponad stu pni. Ostatecznie łączny koszt 
wodociągu wyniósł 801 tys. zł i został 
w całości pokryty ze środków własnych 
PGKiM. Oczywiście nikt teraz nawet się nie 
zająknie, że wstępny szacunek takiej inwe-
stycji opiewał na 750 tys. zł, a więc tylko 
50 tys. zł mniej. Tu także trudno o mery-
toryczną dyskusję z teoretykiem, który 
w życiu nie przeprowadził nawet jednego 
publicznego przetargu i nie odpowiadał za 
przeprowadzenie nawet najmniejszej pu-
blicznej inwestycji. 

– Padają także argumenty podwa-
żające konieczność budowania tego 
wodociągu i stwierdzenia, że wybu-
dował Pan ten wodociąg dla siebie.
– W XXI wieku nie może być tak, że 

część miasta traci dostęp do wody, a gmi-
na mimo ustawowych obowiązków nic 
z tym nie robi. To nie dotyczy jednego 
lub kilku gospodarstw, ale 35 zabudowań 
i ponad stu osób. Ja mam swoje ujęcie 
i w zasadzie jestem niezależny od wodo-
ciągu, więc pojawiające się zarzuty są 
niepoważne. Niech radni totalnej opo-
zycji powiedzą stu mieszkańcom, którzy 
w lecie nie mieli wody, że ta inwestycja 
jest niepotrzebna.

– Podsumowując temat taryf, zadam 
pytanie: skoro to tylko 3 grosze, to 
czy w ogóle warto było robić taką 
podwyżkę?
- Jako burmistrz weryfikuję taryfy pod 

względem zgodności z prawem i nie mogę 
ich obniżyć samodzielnie. Uważam także, 
że jeżeli wyliczone koszty wskazują na 
taką podwyżkę, to lepiej urealniać cenę 
na bieżąco, a nie co kilka lat podwyższać 
cenę w znaczniejszy sposób. Zwracam 
również uwagę, że niezmienione ceny 
obowiązywały przez ostatnie dwa lata.

Rozmowa z Teodorem Kosiarskim, burmistrzem Łęcznej

Nowe taryfy na wodę i ścieki
Czy 3 grosze to dużo?

 Na terenie miasta i gminy Łęczna z usług 
wodociągowych korzysta około 98% miesz-
kańców, natomiast z usług kanalizacyjnych 
– ok. 90% mieszkańców.
 10,65 zł/m3 – to łączna cena wody i ścieków 

w gminie Łęczna. Ta kwota plasuje gminę w środ-
ku listy rankingowej serwisu ceny-wody.pl.
 Cena wody w Łęcznej wzrasta znacznie wolniej niż w in-
nych miastach. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli 
dość krytycznie oceniła działania niektórych samorządów 
w tej sferze. Kontrolerzy zwrócili uwagę na bardzo wysoki 
wzrost opłat na przestrzeni ostatnich 8 lat – o ponad 60 proc. 
Tymczasem w okresie ostatnich ośmiu lat łączna cena wody 
i odprowadzania ścieków wzrosła w Łęcznej o blisko 32%, 
a więc znacznie poniżej średniej przedstawianej przez NIK. 

Przykładowo, w innych miastach Lubelszczyzny wzrost ten 
oscylował w granicach 50% (Lublin – 48%, Świdnik i Lubar-
tów – 52%), przy czym największy był w Kraśniku – ponad 
67%. Mimo to łączna cena wody i ścieków w Łęcznej jest nie-
co wyższa niż w Lublinie czy Lubartowie, chociaż różnica ta 
znacznie zmalała. Więcej od łęcznian płacą mieszkańcy Świd-
nika, Dęblina, Kraśnika czy Hrubieszowa. Na pozycję Łęcznej 
ma wpływ głównie wysoka cena za odprowadzanie ścieków. 
Jest to spowodowane położeniem oczyszczalni (konieczność 
pompowania ścieków na dużą wysokość) oraz kosztownym 
systemem kanalizacji podciśnieniowej obejmującym znaczną 
część miasta.
 W skali kraju Łęczna plasuje się na 417. miejscu, jeżeli chodzi 
o łączną cenę wody i ścieków i na 651. miejscu, jeżeli chodzi 
o cenę samej wody (na 935 samorządów publikujących dane).

Wodna statystyka
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Nagrodą Burmistrza Łęcznej „Łęczyński 
Odyniec Kultury”, przyznawaną za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury, uhonorowano Wacława Perzyń-
skiego – za całokształt jego działalności 
na rzecz zachowania i upowszechniania 
dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Ziemi 
Łęczyńskiej

Wacław Perzyński to wielki pasjonat 
historii Łęcznej i regionu, pracujący spo-
łecznie w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 
Łęczyńskiej nieprzerwanie od 1984 r. Jest 
jedną z osób, które w latach 1983-1984 
doprowadziły do skutecznego reaktywo-
wania działalności tego stowarzyszenia. 
W latach 1984-1989, 1989-1994, 2007-
-2011 piastował w nim funkcję zastępcy 
prezesa, a w kolejnych latach – członka 
Zarządu.

Jest od wielu lat opiekunem i spo-
łecznym kustoszem Izby Regionalnej. 
Pełni w niej systematyczne dyżury oraz 
skutecznie prowadzi akcję gromadzenia 
eksponatów związanych z przeszłością 
Łęcznej. Wykonuje żmudne prace zwią-
zane z ich inwentaryzacją, konserwacją 
i opisem. Nietuzinkowy zbiór ponad 4 tys. 
eksponatów zgromadzonych w Izbie to 
niewątpliwie wielka zasługa jej opieku-
na. Ponadto jest znakomitym przewodni-
kiem i popularyzatorem historii miasta, 
szczególnie podczas spotkań z dziećmi 
i młodzieżą, które mają miejsce w Izbie 
Regionalnej.

Poza gromadzeniem eksponatów, za-
aranżował i doprowadził do zorganizo-
wania w Izbie wielu wystaw i ekspozycji, 
m.in.: Mieszkańcy Łęcznej na starych 
fotografiach, Kamień na kamieniu, Lu-

dowe pasje� – rzeźba i malarstwo twór-
ców z powiatu łęczyńskiego, Inspiracje i 
pasje – prace Marii Perzyńskiej-Kusiak, 
Od pocztówki do e-maila, czyli krótka 
historia świątecznych życzeń (wzboga-
cona o pocztówki z wizerunkiem szopek 
krakowskich pochodzących ze zbiorów 
laureata).

W latach 80. XX w. aktywnie uczest-
niczył w akcji Towarzystwa, mającej na 
celu ratowanie macew dokumentujących 
wielokulturowość Łęcznej. W 2007 roku 
podjął ciekawą inicjatywę związaną z in-
wentaryzacją (jednego z ostatnich) uni-
katowego, XIX-wiecznego drewnianego 
domu zajezdnego przy Pl. Kanałowym 26. 
W ostatnich latach zainicjował cykl Dni 
Otwartych Izby Regionalnej, które zna-
komicie popularyzują Izbę wśród miesz-
kańców Łęcznej a także są atrakcyjnymi 
lekcjami historii o przeszłości miasta dla 
młodego pokolenia łęcznian. Był inicja-
torem powołania w Towarzystwie Sekcji 
Archeologicznej, której jest członkiem. 
Od początku współpracuje z redakcją 
„Merkuriusza Łęczyńskiego”, niemal rok-
rocznie zamieszczając artykuły popula-
ryzujące materialne dziedzictwo Ziemi 
Łęczyńskiej.

O przyznanie nagrody Wacławowi 
Perzyńskiemu wnioskowało Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. Wniosek 
zweryfikowała i zaopiniowała Kapitu-
ła nagrody, którą tworzą: przedstawi-
ciel Komisji Kultury, Sportu, Turystyki 
i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej, dyrek-
torzy Centrum Kultury i Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz laureaci nagro-
dy z lat ubiegłych.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło 
się 26 maja w Centrum Kultury.

Wacław Perzyński uhonorowany

Łęczyński Odyniec Kultury 
za rok 2016 przyznany

Podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej 
w Łęcznej burmistrz Teodor Kosiarski 
przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2016. Odczytano także 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej dotyczącą wykonania budże-
tu za ubiegły rok.

Rada Miejska bez głosu sprzeciwu 
udzieliła burmistrzowi Łęcznej absoluto-
rium.

Burmistrz
z jednogłośnym 
absolutorium

Po pozytywnej opinii 
RIO bez sprzeciwu 
radnych

19 maja 2017 r. swoje setne urodziny 
obchodziła mieszkanka Łęcznej – Wan-
da Mróz. Jubilatka świętowała ten dzień 
w otoczeniu dzieci i wnuków. Z kwiatami 
i okolicznościowym dyplomem przybyli 
także: burmistrz Łęcznej Teodor Kosiar-
ski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Ewa Studzińska oraz 
kierownik łęczyńskiego KRUS-u Urszula 
Hucz.

Z okazji tak szczególnego jubileuszu 
składamy pani Wandzie serdeczne gra-
tulacje i życzymy dużo zdrowia!

100 lat
pani Wandy
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Budowa połączenia osiedli Pasternik i Bobrow-
niki rozpoczęła się w marcu. Dzięki skomunikowa-
niu dwóch osiedli definitywnie rozwiązana zosta-
nie kwestia dojścia i dojazdu do szpitala od strony 
osiedla Bobrowniki i Niepodległości. Karetki i pa-
cjenci szybciej dotrą do lecznicy. Zbudowany zo-
stanie także porządny chodnik, pojawi się ścież-
ka rowerowa i pętla autobusowa przy szpitalu. 
Prace nad budową ulicy zostały podzielone na dwa 
odcinki. Pierwszy zaczyna się przy Stokrotce i blokach 
przy ulicy Wierzbowej, gdzie już do użytku mieszkań-
ców przekazano 132 miejsca postojowe. W rejonie 
Wierzbowej będą dwie zatoki autobusowe. Ten odci-
nek kończy się za pizzerią przy ulicy Perłowej. 

Dalsza część to remont na Słoneczku. Prace trwa-

ją na ulicach Cegielnianej i Przemysłowej, aż po tar-
gowisko miejskie. Nową ścieżką rowerową dojedzie-
my do zjazdu na Mościska.
Łęczyński projekt został wysoko oceniony i w po-

łowie zostanie dofinansowany z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, a to 
oznacza dla budżetu Łęcznej co najmniej 2 mln zł 
oszczędności!

Jest to już czwarta inwestycja drogowa gminy 
Łęczna dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubar-
tów S.A. Prace objęte zostaną 6-letnią gwarancją. 
Koszt inwestycji to 4,2 mln zł. Zakończenie prac 
przewidziano na listopad 2017.

Łączenie osiedli

Największa inwestycja,
duże dofinansowanie

Praca wre na budowie ulic Wierzbowej, Cegielnianej i Przemysłowej. To największa 
tegoroczna inwestycja wykonywana z budżetu gminy Łęczna.

Burmistrz Łęcznej informuje, że uchwałą nr 
XXXV/185/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 
maja 2017 r. został uchwalony „Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2023”. 
Opracowany dokument ma fundamentalne zna-
czenie przy pozyskiwaniu środków europejskich 
na działania rewitalizacyjne.

Prace nad przygotowaniem dokumentu trwały 
ponad rok. W listopadzie ub.r. wyznaczono obszar 
zdegradowany i obszar rewitalizacji. Kolejnym 
etapem były działania związane z opracowaniem 
Lokalnego Programu Rewitalizacji – w tym m.in. 
zbieranie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych. Następnie treść dokumentu została poddana 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Na każdym etapie powstawania dokumentu zapew-
niono szeroki udział społeczeństwa.

W pracach nad Programem współpracowano 
z ekspertami zewnętrznymi do spraw rewitalizacji 
zatrudnionymi przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego. W maju projekt Programu 
przeszedł procedurę weryfikacyjną przeprowadzo-
ną przez Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Lubelskiego.

Wszystkie prace związane z opracowaniem „Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na 
lata 2016-2023” zostały dofinansowane w 90% 
przez Unię Europejską i budżet państwa.

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za 
udział w konsultacjach i włączenie się w prace nad 
powstaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Gmina Łęczna ma Lokalny 
Program Rewitalizacji 

Na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim, 
Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”.

Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
rewitalizacji zachodniej pierzei Rynku II w Łęcznej 
została wykonana jako dokument uzupełniający 
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łęczna na 
lata 2016-2023”.

Zespół lubelskich architektów – Joanna Muży-
kowska, Sebastian Łuczkiewicz oraz Robert Kury-
ło – zaproponował umieszczenie w zachodniej pie-
rzei Rynku II wielofunkcyjnego budynku, w miejsce 
istniejącej zabudowy. Rozwiązania zaproponowane 
przez autorów wpisują się w założenia i cele Progra-
mu Rewitalizacji oraz są zgodne z opracowaną przez 
architekta Tadeusza Michalaka koncepcją zagospo-
darowania przestrzeni publicznej Starego Miasta. 
Zaproponowane funkcje nowego budynku są także 
odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców, sprecy-
zowanych podczas konsultacji społecznych.

W nowym budynku zaprojektowano część miesz-
kalną, usługową, wielofunkcyjny hol główny oraz 
pomieszczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(czytelnia dla dorosłych, czytelnia dla dzieci oraz me-
diateka). Miejsce w obiekcie znajdą też Centrum Spo-
łeczności Lokalnej oraz archiwum miejskie. Wokół bu-
dynku zaprojektowano parking oraz niewielki skwer.

Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
wraz z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 
Łęczna na lata 2016-2023” powstała w ramach pro-
jektu pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta 
Łęczna na lata 2016-2026” realizowanego na podsta-
wie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. 
zawartej pomiędzy Gminą Łęczna a Województwem 
Lubelskim.

Całą dokumentację można pobrać ze strony urzę-
du www.leczna.pl.

Planowanie metamorfozy

Jak rewitalizować?
Budować!

Projekt był realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

oraz środków pochodzących z budżetu państwa.
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10 kwietnia br. burmistrz Łęcznej pod-
pisał umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-par-
kowego Podzamcze”. Całkowita wartość 
projektu wynosi 2,6 mln zł, w tym dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
oraz środków krajowych z budżetu pań-
stwa w wysokości 2,2 mln zł.

Prace przy rewitalizacji parku rozpo-
częły się już w lutym tego roku. Do tej 
pory wykonano prace porządkowe i pie-
lęgnacyjne związane z zielenią parko-

wą. Usunięto chore i uszkodzone drzewa 
oraz wykarczowano krzaki. Położono 
kable zasilające oświetlenie oraz wybu-
dowano wodociąg. Zakończono roboty 
przygotowujące grunt pod planowane 
nasadzenia. Dobiega końca budowa 
schodów do parku od strony Starego 
Miasta oraz budowa chodnika ułatwiają-
cego osobom niepełnosprawnym dostęp 
do parku. Przygotowywane są także pla-
cyki pod ławki oraz miejsca dla urządzeń 
siłowni plenerowej.

Z pomysłem i z dofinansowaniem
– rewitalizacja parku Podzamcze

Alejkami, pośród drzew�
Już wkrótce miejsce budowlańców i maszyn w Parku Podzamcze zajmą amatorzy 
relaksu na świeżym powietrzu. 

Opisane obok prace okazują się 
pierwszym etapem rewitalizacji Par-
ku Podzamcze. Przed kilkoma dniami 
otrzymaliśmy bowiem informację, 
że gmina Łęczna pozyskała dofinan-
sowanie na upiększenie kolejnego 
fragmentu tego zielonego miejsca.

Pod koniec 2016 roku gmina 
Łęczna, zajmując pierwsze miejsce 
w rankingu, pozyskała pieniądze na 
odnowienie Parku Podzamcze (patrz: 
artykuł obok). Zadanie obejmuje: od-
tworzenie XVIII-wiecznego ogrodu 
włoskiego wraz z historycznym ukła-

dem parku ukształtowanym przez 
szpalery starych lip, utworzenie kwa-
ter ozdobnych, wykonanie nowych 
nasadzeń kwiatów i krzewów, zrewi-
talizowanie układu komunikacyjnego 
składającego się z alei dojazdowej, 
ścieżek i placów, a także montaż ele-
mentów małej architektury (śmietni-
ki, ławki itp.). 

Inwestycja, warta ponad 2,6 mln zł,
jest jeszcze w trakcie realizacji, a już 
dotarły do nas kolejne bardzo do-
bre wieści. Wniosek gminy Łęczna 
na kolejny etap rewitalizacji parku 
ponownie zajął pierwsze miejsce 

w konkursie Działania 7.1 Dziedzic-
two kulturowe i naturalne – projekty 
lokalne. Nasz projekt pt. „Ochrona 
zasobów dziedzictwa kulturowego na 
terenie zespołu dworsko-parkowego 
Podzamcze” zdobył 96 punktów (na 
100 możliwych do uzyskania) i otrzy-
ma dofinansowanie. Oznacza to de 
facto kolejny etap rewitalizacji parku 
w Podzamczu, obejmujący zabezpie-
czenie i udostępnienie zwiedzającym 
ruin folwarku.

Szacowany koszt inwestycji to 
2 383 725 zł (w tym dofinansowanie 
1 730 337 zł).

Zielona rewitalizacja – dofinansowanie na kolejny
etap prac już pewne!

Spalone zabudowania folwarczne zostaną zagospodarowane w formie malowniczych ruin, porośniętych roślinno-
ścią parkową, zabezpieczonych i dostępnych do zwiedzania. Tę ciekawą koncepcję zagospodarowania m.in. parku 
przygotowali projektanci z firmy „Kanska”.

Budynek dawnej 
suszarni chmielu, 
który zachował się 
w dobrym stanie 
technicznym, zosta-
nie zaadaptowany 
na wieżę widokową 
z galerią zewnętrz-
ną. Wewnętrzne sta-
lowe, wachlarzowe 
schody prowadzić 
będą na taras wido-
kowy. Na podestach 
znajdą się plansze 
obrazujące historię 
budynku.

Kiedyś pusty skwer pomiędzy osiedlami 
Bobrowniki i Niepodległości, za sprawą 
budżetu obywatelskiego, zaczął zmieniać 
swoje oblicze. Powstały chodniki, które 
podzieliły zielony teren na strefy, a te za-
czynają wypełniać się infrastrukturą.

W ubiegłym roku wybudowano dwa 
tory dla rowerzystów. Mają nawierzch-
nię bitumiczną. Mniejszy przeznaczony 
jest dla młodszych dzieci, a większy – dla 
młodzieży. Okolice torów zabaw typu 
„pumptrack” obsiane zostały trawą.

Dobre miejsce do rekreacji

Zmieniamy skwer!

Rady Osiedli Bobrowniki i Niepodle-
głości w bieżącym roku ponownie prze-
znaczyły całą przysługującą im kwotę 
120 tys. zł z budżetu partypacyjnego na 
inwestycję w skwer. 

Zamontowano: trampoliny dla dzieci, 
zjazd linowy typu „tyrolka”, a także ele-
menty do street workoutu. Na skwerze zo-
staną ustawione ławki i pergole, a zieleń 
będzie sukcesywnie dosadzana.

16 czerwca br. weszły w życie kolejne 
zmiany w przepisach dotyczących usu-
wania drzew. Przede wszystkim dotyczą 
one osób fizycznych.

Według nowelizacji osoba fizyczna, 
chcąca wyciąć drzewo na gruncie prywat-
nym w celach niewynikających z prowa-
dzenia działalności gospodarczej, winna 
zmierzyć jego obwód na wysokości 5 cm.

Jeżeli obwód przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz pla-
tanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew,

należy dokonać zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa do właściwego organu. 
W większości przypadków w naszej gmi-
nie będzie to Urząd Miejski w Łęcznej.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieru-
chomości, z której drzewo ma być usunię-
te, oraz rysunek albo mapkę określającą 

usytuowanie drzewa na nieruchomości. 
Następnie przedstawiciel Urzędu 

Miejskiego w Łęcznej w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje 
oględzin drzewa. W terminie 14 dni od 
dnia oględzin burmistrz może w drodze 
decyzji wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli 
burmistrz nie wniósł sprzeciwu w tym ter-
minie.

Więcej informacji pod numerem tel. 
81 53 58 649. Odsyłamy także bezpośred-
nio do lektury ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2134 z późn. zm.) – dział IV.

Zmienione przepisy już obowiązują

Wycinka znowelizowana

Projekt „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze” jest dofi nansowany 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
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W Starej Wsi ruszyła budowa instalacji 
do przetwarzania odpadów, która po-
zwoli na zagospodarowywanie frakcji 
biodegradowalnej. Na ten cel Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łęcznej otrzyma 
15 mln zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020.

Inwestycja zaowocuje dostosowa-
niem sortowni odpadów w Starej Wsi 
do wymagań regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
W ramach projektu przewidziano tak-
że rozbudowę sortowni, co pozwoli na 
szybsze i skuteczniejsze odzyskiwanie 
surowców wtórnych. Za unijne fun-
dusze kupione zostaną również urzą-

dzenia, maszyny i pojazdy do obsługi 
instalacji.

Koszt inwestycji to ponad 22 mln zł, 
a dofinansowanie – ponad 15 mln zł. In-
westycja potrwa do końca 2019 r.

Rozporządzenie MŚ nakazuje syste-
matyczny wzrost ilości odpadów prze-
kazywanych do recyklingu (do 50% 
wszystkich odpadów w 2020 r.).

Przepisy narzucają gminom 
konieczność osiągania coraz to 
większego procentu odzysku su-
rowców z odpadów. Nie spełnia-
jąc tych wymogów, samorządy 
narażają się na wysokie kary. Za 
odpady składowane na wysypi-
sku uiszcza się wysokie opłaty. 
Gospodarka odpadami rządzi się 
swoimi prawami. Trzeba bardzo 
dobrze znać rynek, żeby zarabiać. 
Niektóre surowce łatwo sprzedać, 
inne dużo trudniej. Czasami koszt 

odzysku danego surowca prze-
wyższa opłatę za jego składowa-
nie i potencjalny przychód z jego 
sprzedaży.

Łęczna na tle innych gmin
Mieszkańcy wielu miast płacą 

podobne opłaty jak mieszkańcy 
Łęcznej. W Świdniku, Lublinie 
czy Puławach opłaty są wyższe. 
W gminach wiejskich opłaty są 
z reguły niższe, ale odbiera się 
tam od mieszkańców kilkakrotnie 

mniej śmieci i rzadziej. Dodat-
kowo w wielu miastach wydatki 
znacznie przewyższają wpływy 
z opłat. Różnica musi znaleźć po-
krycie w budżecie. 

W Łęcznej w pierwszym okresie 
funkcjonowania systemu dochody 
nieznacznie przewyższały koszt 
odbioru i składowania odpadów. 
Ostatnio jest odwrotnie. Można 
więc podsumować, że dotychcza-
sowe opłaty zostały ustalone na 
właściwym poziomie.

Czy powinniśmy segregować odpady?Czy powinniśmy segregować odpady?

Miliony
pomogą
sortować

Sortownia odpadów w Starej Wsi zmieni się nie do poznania

WYKONAWCA PGKIM SP. Z O.O.
odbiera odpady i przewozi je według harmonogramu do sortowni śmieci
odzyskane surowce wtórne sprzedaje odbiorcom
śmieci, których nie można przekazać do odzysku lub jest to nieopłacalne, tra-

fiają na składowisko (przedsiębiorstwo płaci opłatę składowiskową)
przedstawia gminie sprawozdanie dotyczące zagospodarowania odpadów
! Wszelkie nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów, np. niezgodność 

z harmonogramem wywozu, należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łęcznej 
(tel. �81 535 86 47) lub PGKiM (tel. 81 752 10 44 wewn. 40�����).

MIESZKANIEC
segreguje odpady na frakcje
wrzuca odpady do odpowied-

nich pojemników
wnosi opłatę do spółdzielni 

(wspólnoty mieszkaniowej)

Miejsce zbiórki odpadów
(altany śmietnikowe)

SPÓŁDZIELNIA 
(WSPÓLNOTA) 
MIESZKANIOWA
tworzy miejsce zbiórki odpa-

dów i wyposaża je w odpo-
wiednią ilość oznakowanych 
kontenerów 

utrzymuje czystość w miejscu 
zbiórki odpadów

przekazuje zebrane opłaty 
gminie

! Wszelkie uwagi dotyczące 
miejsca zbiórki odpadów na-
leży zgłaszać do spółdzielni 
(wspólnoty) mieszkaniowej: 
SM Skarbek - 81 752 00 14

 SM Wspólnota - 81 462 76 76
 SM im. S. Batorego - 81 752 00 22GMINA

zbiera opłaty
ogłasza przetarg na odbiór 

i zagospodarowanie odpa-
dów i wybiera wykonawcę

z zebranych opłat wypłaca 
wynagrodzenie wykonawcy

prowadzi nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu 
i składa sprawozdania

Segregacja i odbiór odpadów - kto za co odpowiada

Odbiór odpadów monitorowany 
jest poprzez rejestrowanie GPS 

tras śmieciarek oraz zapis wideo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów, które weszło w życie od 1 lipca br., 
odpady komunalne będą selektywnie zbie-
rane u źródła – czyli bezpośrednio w budyn-
kach wielorodzinnych, domach jednorodzin-
nych czy innych miejscach, gdzie powstają 
– w podziale na cztery frakcje.

Do czterech kontenerów trafiać będą za-
tem: szkło (zielony pojemnik), papier, w tym 
tektura (niebeski pojemnik), odpady ulega-
jące biodegradacji ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów, np. resztek kuchen-
nych (pojemnik brązowy) oraz łącznie metale 
i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik).

Przewidziany w Rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska okres, w jakim gminy mają 
wprowadzić nowy system segregacji śmieci, 

wynosi 5 lat, chyba że wcześniej kończy się 
dotychczasowa umowa. W gminie Łęcz-
na nowe przepisy zaczną funkcjonować 
od 1 stycznia 2018 r., bo dotychczasowa 
umowa wygasa z ostatnim dniem 2017 r.  

Już dzisiaj, w jednej z altan śmietnikowych, 
zlokalizowanych przy ul. Staszica w Łęcznej 
znajdują się kolorowe pojemniki na odpady 
– takie rozwiązanie ma sprawdzić czy miesz-
kańcy Łęcznej są przygotowani na zmiany 
i czy nowy system segregacji śmieci uda się 
wprowadzić w naszym mieście jak najszybciej 
– z korzyścią dla naszego środowiska.

Nowe stawki będą wynikiem przepro-
wadzonego przetargu, w którym wystar-
tować może każda spełniająca warunki fir-
ma. Cena zależy również od mieszkańców. 
Im więcej śmieci sortowanych, tym ich wy-
wóz tańszy.

Odpowiedź jest prosta – musimy to robić i warto to 

robić. Każdy, kto wyjeżdżał do bardziej rozwiniętych 

krajów, wie, że tam nawet nie zadaje się takich py-

tań, tam się segreguje. W Polsce wszyscy jeszcze się 

tego uczymy. W jednych miejscach szybciej, w innych 

wolniej. Najlepiej jest tam, gdzie oddający śmieci 

mieszkaniec nie jest anonimowy – czyli w zabudowie 

jednorodzinnej. Gorzej jest na terenach zabudowy 

wielorodzinnej – w blokach.

Nowe przepisy
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Sobota upłynęła przy dźwiękach muzy-
ki disco polo. Od lat gatunek ten przyciąga 
rzesze fanów. Na scenie wystąpili: Faster, 
CamaSutra, Extazy, Defis oraz MIG. Przed 

południem odbyła się akcja Motoser-
ce. Motocykle w widowiskowej paradzie 
przejechały ulicami miasta, a następnie 
odbyła się zbiórka bezcennej krwi.

W niedzielę na scenie wystąpiły dzie-
ci z łęczyńskich szkół i przedszkoli oraz 
lokalni wykonawcy. Gwiazdami wieczoru 
były zespoły Red Lips oraz IRA.

Łęczna świętowałaŁęczna świętowała
Jarmark Łęczyński tradycyjnie rozpo-
czął się od Biegu Kasztelańskiego ulicami Starego Miasta, 
zaś weekend z zabawą (27-28 maja) – odmiennie niż do-
tychczas – przeniósł się na stadion Górnika Łęczna. Decy-
zję tę należy uznać za udaną. Święto miasta nie wróci już 
na boiska sportowe przy ulicy Bogdanowicza, ponieważ 
wybudowano tam kompleks sportowy. 

zdjęcia:
Katarzyna Kowalska
Andrzej Mikulski
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Kilka lat temu gmina Łęczna przejęła 
od starostwa zaniedbany teren skweru 
pomiędzy osiedlami Samsonowicza 
i Niepodległości przy cmentarzu parafial-
nym, a także część drogi Polnej wzdłuż 
targowiska miejskiego i zabudowań 
mieszkaniowych, aż po rondo przy sklepie 
Jysk. Niebawem teren ten zostanie zrewi-
talizowany i odremontowany. Całkowita 
powierzchnia objęta rewitalizacją w tym 
roku to 1,38 ha.

Skwer to zupełnie nowa inwestycja, 
która nie znajdowała się w przygoto-
wanym na 2017 rok budżecie. Pieniądze 
udało się pozyskać z oszczędności po-
przetargowych przy innych projektach. 
Decyzja o zagospodarowaniu skweru to 
wynik konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Łęcznej. Pomysły zgłaszane 
były w trakcie opracowywania „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta 
Łęczna na lata 2009-2015”. Plac zna-
lazł się w opracowanej w 2016 roku 
Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 

2016-2025. Rewitalizację tego miejsca 
proponowali także przedstawiciele łę-
czyńskiego oddziału Lubelskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, wnioskując 
o utworzenie skweru do rekreacji i wy-
poczynku.

Plac Powstań Narodowych zmieni 
swój wygląd. Zniknie zniszczony asfalt, 
a w jego miejscu pojawi się granitowa 
płyta. Kostka zastąpi także zniszczoną 
nawierzchnię przedłużenia ulicy Polnej, 
przy której stoi kapliczka. Powstaną nowe 
chodniki i brakujące oświetlenie.

Rewitalizowany teren ozdobią krzewy, 
byliny, trawy i kwiaty. Ustawione zostaną 
ławki i kosze na śmieci.

W kolejnym etapie rewitalizacji, zapla-
nowanym na przyszłe lata, zagospoda-
rowany zostanie parking, a także dalsza 
zielona część skweru.

Ulica Polna na odcinku należącym do 
gminy Łęczna (do ronda przy sklepie Jysk) 
jeszcze w tym roku przejdzie remont na-
wierzchni wraz z budową miejsc parkin-
gowych i ścieżki rowerowej.

Był pomysł,
będzie inwestycja

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyń-
skiej we współpracy z Centrum Kultury 
w Łęcznej przygotowało kolejną wystawę 
fotografii, która jest eksponowana na pla-
cu Kościuszki, obok fontanny. Na wystawie 
pt. „Łęcznianie. Elegancja-Francja” składa-
jącej się z 30 plansz zawierających ponad 
50 archiwalnych fotografii, można obej-
rzeć dawnych mieszkańców Łęcznej od 
czasu zaboru rosyjskiego do lat 60. XX w.
Plansze będzie można oglądać do końca 
sierpnia. Ekspozycję zrealizowano w ra-
mach projektu „550-lecie nadania prawa 
miejskiego – wystawa” dofinansowanego 
ze środków finansowych Województwa Lu-
belskiego i Gminy  Łęczna.

Łęcznianie. Elegancja-Francja - warto zobaczyć

Od blisko sześćdziesięciu lat Polski Zwią-
zek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
organizuje obchody światowego Dnia 
Niepełnosprawności. 

Święto było okazją do refleksji o sytu-
acji seniorów. – Potrzebne są systemowe 
rozwiązania, które zapewnią dostęp do 
usług różnorakiego wsparcia, poprawią 
jakość życia, a tym samym umożliwią 
większą aktywność w życiu społecznym. 
Nie jest to proces łatwy, gdyż zarówno 
ludziom zdrowym jak i niepełnosprawnym 

trudno jest pokonywać napotykane barie-
ry. Ludziom starszym należy dać szansę 
wyjścia z domu, nawiązania nowych kon-
taktów, skutecznego dostępu do poradnic-
twa i służby zdrowia. Obecnie ludzie starsi 
niejednokrotnie nie mają dostępu do le-
karza lub muszą czekać miesiącami albo 
i latami do specjalistów czy na zabiegi - 
mówił Stanisław Dudek, przewodniczący 
związku.

Wśród gości na uroczystościach byli 
m.in.: burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski 
i starosta łęczyński Roman Cholewa.

Przy święcie o codzienności
seniorów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2017 
Burmistrza Łęcznej z dnia 19 kwietnia 
2017 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury za rok 2016 otrzy-
mali:

– indywidualne nagrody I stopnia – Noel 

Adamczyk, Katarzyna Drozd, Aleksandra 
Heba, Martyna Kaźmierczyk, Paulina 
Mederska, Matylda Wójcik;

– indywidualne nagrody II stopnia – Ju-
lia Jakubowska i  Nikola Korecka.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
26 maja w Centrum Kultury w Łęcznej.

Nagrody dla ludzi kultury

Nagrody dla sportowców
Łęczyńscy sportowcy, osiągający 

w 2016 r. wybitne wyniki, zostali uhonoro-
wani nagrodami. Zgodnie z Zarządzeniem 
nr 36/2017 Burmistrza Łęcznej z dnia 
16 maja 2017 r. otrzymali je zawodnicy 
i zawodniczki z czterech kubów:

– Lubelski Klub Sportów Walki DAN – 
Daniel Cur, Miłosz Dejko, Nikodem Dej-
ko, Igor Głowienka, Kacper Głowienka, 
Lena Głowienka, Julia Matyś, Bartosz 

Sadowski, Leon Steć, Olaf Steć, Sara 
Steć, Daniel Szostakiewicz, Filip Żaczek;

– Klub Motorowy CROSS w Lublinie – 
Kamil Pawłowski;

– Klub Sportowy BUDOWLANI Lublin 
– Gabriel Brożek, Grzegorz Kędzierski, 
Paweł Siedlecki;

– Górniczy Klub Sportowy GÓRNIK 
Łęczna – Martyna Chołast, Karolina 
Gruszecka, Kinga Grzesiak.

(14 czerwca) Sebastian Jóźwik z klasy 
I B Gimnazjum nr 1 w Łęcznej został wy-
brany do Parlamentu Dzieci i Młodzieży 
Województwa Lubelskiego – apolitycz-
nej organizacji młodzieżowej, działają-
cej przy Lubelskim Kuratorium Oświaty. 
W jego skład wchodzą najaktywniejsi 

uczniowie szkół z terenu województwa 
lubelskiego. Kadencja Parlamentu potrwa 
od września 2017 r. do sierpnia 2021 r.

Sebastian do „wyborów” przygotowy-
wał się pod opieką nauczycieli: Małgo-
rzaty Zielińskiej i Rafała Brzozowskie-
go.

Parlamentarzysta Sebastian

Skwer do rekreacji  oraz remont 
ulicy Polnej

Jedenastu artystów z zagranicy oraz 
czternastu z Polski uczestniczyło w XIII  
Międzynarodowym Plenerze Artystycz-
nym Łęczna 2017, zorganizowanym przez 

Centrum Kultury w Łęcznej oraz Łęczyń-
skie Stowarzyszenie Twórców Kultury 
i Sztuki PLAMA.

Plener Malarski
Łęczna 2017

Rodzinnie w Zaczarowanej Krainie

Strażacy z OSP w Łęcznej wzięli udział w Mistrzostwach 
Strażaków w Biegu po Schodach Wieżowiec 2017. Zawody po-
legały na biegu dwuosobowych drużyn na 30. piętro Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie – w pełnym umundurowaniu typu 
nomex z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg odde-
chowych.

Zawodnicy mieli do pokonania około 770 schodów z metą na 
wysokości 114 metrów, na poziomie tarasu widokowego PKiN.

OSP Łęczna reprezentowali Adrian Cytawa, Paweł 
Majczak. Po wyczerpującej rywalizacji zajęli 4. miejsce!

Na zdjęciu: A. Cytawa, P. Majczak i prezes OSP Łęczna 
Michał Czajkowski.

Strażacy-biegacze
Z ekwipunkiem na 30. piętro

Plenerowe imprezy zorganizowane 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęcznej we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej były 
okazją do dobrej zabawy – nie tylko dla 
najmłodszych.

Piknik Rodzinny „Stawiamy na Rodzi-
nę” (26 maja) odbył się w ramach kampanii 
społecznej „Razem przeciwko przemocy 
– wsparcie rodziny” i Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego. Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji, m.in.: dmuchaną zjeżdżalnię, 
watę cukrową, kiełbaski z grilla, kącik ze 
słodyczami i owocami, malowanie twarzy, 
wykonywanie zwierząt z balonów oraz kon-
kursy z nagrodami. Były pokazy Państwowej 
Straży Pożarnej z Łęcznej i spotkanie z funk-
cjonariuszem Policji, który opowiadał o pra-
cy z psem służbowym. Na scenie wystąpiły 
dzieci z Przedszkola nr 3 oraz Przedszkola 
nr 2 w Łęcznej, uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Nadrybiu, Szkoły Podstawowej 
nr 2, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej i z ZS im. 
K.K. Jagiellończyka oraz zespół FILIPiKUKI.  
Impreza była współfinansowana ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki i iRozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

Festyn „Zaczarowana Kraina” (23 czerw-
ca), z okazji rozpoczęcia wakacji, odbył się 
na placu przed UM w Łęcznej. Na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: dmuchana 
zjeżdżalnia, kręgle, tor przeszkód, trampoli-
ny, malowanie buziek, pokaz mody, karaoke, 
tańce, konkursy i zabawy z nagrodami. Nie 
zabrakło zwiedzania wozu strażackiego 
oraz wspólnych tańców i zabaw przy muzy-
ce. Z okazji 10. rocznicy organizacji festynu, 
pracownicy MOPS przygotowali dla dzieci 
specjalny prezent – lizakowy tort. Festyn 
współfinansowany był przez GPPiRPA
i sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka SA 
i Łęczyńską Energetykę.
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Po dziesięciu latach ponownie wznieśliśmy się w powietrze,
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i tych wykonanych dekadę temu.
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