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ŁĘCZNA

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Miliony na Starówkę

W Łęcznej udaje się 

realizować wiele 

inwestycji. W działaniach 

zawsze przyświeca nam 

maksyma, że sukces jest 

sumą małych wysiłków,

powtarzanych dzień po dniu.

W budżecie gminy na 2021 
jest sporo inwestycji

Łęczna nie zasypia
gruszek w popiele

SĄ DOTACJE, SĄ EFEKTY. Wiele już zrobiono, a przed nami II etap rewitalizacji Starego Miasta  >> str. 2-3

Wiklinowa
w remoncie

Budżet gminy Łęczna na 2021 rok jest kolejnym budżetem 
wyraźnie nakierowanym na inwestycje. Najbardziej wi-
doczne, ale i oczekiwane przez mieszkańców, są inwestycje 
drogowe. Ale nie tylko one wpłyną na poprawę komfortu 
życia mieszkańców.  >> str. 3

Równa nawierzch-
nia w miejsce dziur 
i nowe miejsca par-
kingowe.   >> str. 6

Obowiązkowy
spis powszechny.
To warto wiedzieć!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań organizowany jest raz na 10 lat. Zgodnie 
z ustawą podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę udział w nim jest powszechny i obo-
wiązkowy.   >> str. 4

Za odpady po staremu

Nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Dobra każda kropla 
oszczędności
Od lipca 2021 r. znaczna część mieszkańców będzie płacić nieco mniej za 
wodę i odprowadzanie ścieków.  >> str. 5

Mieszkańców Łęcznej nie dotknęła podwyżka cen za odbiór i zagospodarowanie śmieci. 
Od czerwca 2017 roku za odpady segregowane płacimy 17 zł od osoby. Na tle innych 
samorządów cena jest konkurencyjna, bowiem w dużej części z nich opłata oscyluje już 
w okolicy 30 zł od osoby.  >> str. 5
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Stare Miasto w Łęcznej 
odzyskuje blask. Gmina 

Łęczna pozyskuje miliony 
złotych, rozwijając ten nieco 
zapomniany obszar.

Na pierwszy etap rewi-
talizacji otrzymaliśmy 6,55 
mln zł dofinansowania. 
Poza remontem kamienicy 
mieszkaniowo-usługowej 
odnowiono Rynek I i Rynek 
III, siedzibę Urzędu Stanu 
Cywilnego, wybudowano 
kanalizację deszczową, wy-
mieniono sieci wodociągo-
we, a termomodernizacją 
objęto aż 5 budynków wielo-
rodzinnych.

W międzyczasie w trzech 
etapach zmodernizowano 
i odtworzono park Podzam-
cze, a zrujnowany spichlerz 
zamieniono na nowoczesne 
centrum społeczne, w któ-
rym mieści się Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Gmina 
uzyskała na to kolejne ponad 
9 mln zł dofinansowania.

Teraz ponownie przyszedł 
czas na Stare Miasto, place 
i uliczki, których nie udało 
się zrewitalizować za pierw-
szym razem. Na mocy decy-
zji Rady Miejskiej w Łęcznej 
z 2017 roku oraz na podsta-
wie bardzo szerokich kon-

sultacji społecznych w 2019 
roku rozpoczęto prace.

Wybudowano już nową 
sieć kanalizacji sanitarnej 
i sieć wodociągową. Roz-
poczęto budowę kamienicy 
przy Rynku II, w której znaj-
dzie się Centrum Działań 
Społecznych i 12 mieszkań, 
a także wybudowano kładkę 
nad ulicą Lubelską. W dal-
szym etapie prace obejmą 
Rynek II, który zmieni ob-
licze. Pod kładką nad ul. 
Lubelską pojawi się skwer. 
Wymienione zostanie oświe-
tlenie, a remont obejmie 
wszystkie ulice i chodniki 

w obszarze rewitalizacji. 
Będzie pięknie! Zakończenie 
wszystkich robót w drugim 
etapie rewitalizacji zaplano-
wano na listopad 2022 roku. 
Na tę część rewitalizacji 
urząd pozyskał kolejne do-
finansowanie w wysokości 
prawie 12 milionów zł!

Udostępniona teraz kład-
ka to dla gminy koszt 640 
tys. zł. Biorąc pod uwagę 
skalę inwestycji i efekt, kwo-
ta ta nie jest wygórowana. 
Pozostałe 1,4 mln zł pocho-
dzi ze środków zewnętrz-
nych, których nie można 
było wykorzystać inaczej. 

Jak opisaliśmy wyżej, jest 
ona elementem większej 
całości, a jej realizacja 
wynikała ze składanych 
w czasie konsultacji propo-
zycji mieszkańców. Dzięki 
kładce połączono Stare 
Miasto z osiedlem. Do szkół 
i przedszkoli rodzice z dzieć-
mi mogą maszerować bez-
pieczniej, przechodząc nad 
ruchliwą drogą wojewódzką.

Nieodległa przyszłość
Planowana jest rewita-

lizacja doliny rzeki Świnki 
wraz z remontem ulicy Lu-
belskiej. Przy ujściu Świnki 

do Wieprza powstanie przy-
stań kajakowa i miejsca do 
łowienia ryb, a także wiaty 
odpoczynkowe, parking, 
miejsce na ognisko. Zapla-
nowano schody skracające 
drogę z Rynku III nad rzekę.
Żeby połączyć Stare 

Miasto z parkiem Podzamcze 
planuje się kładkę nad 
Świnką przy przystani 
kajakowej. Na rewitalizację 
doliny Świnki wraz z całą 
infrastrukturą, w tym kładką 
przez Świnkę, gmina Łęczna 
złożyła dwa wnioski o dofi-
nansowanie. Są one już na 
etapie oceny.

SĄ DOTACJE, SĄ EFEKTY. 6,55 mln zł + 9 mln zł + 12 mln zł = funkcjonalna Starówka w Łęcznej

Inwestujemy miliony w Stare Miasto.
Zobacz, jak korzystnie się zmienia 

Przed kilkoma mie-
siącami w Łęcznej 

otwarta została 
kładka prowadząca 

na Stare Miasto. 
Choć powstała 

po konsultacjach 
z mieszkańcami, 

to niektórzy kwe-
stionują zasadność 
tej inwestycji. Taki 
urok demokracji�...
W naszym tekście 

przeczytacie, co tak 
naprawdę dzieje się 

na Starówce.

Zarząd Województwa Lu-
belskiego przyznał Przed-
siębiorstwu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej 
Łęczna sp. z o.o. dofinanso-
wanie w wysokości 1 698 734 
zł na realizację projektu 
„Podniesienie funkcjonalno-
ści infrastruktury zbiorczej 
kanalizacji bytowej, obejmu-

jącej przeprowadzenie robót 
budowlanych na istniejącym 
kolektorze sanitarnym ście-
ków surowych wzdłuż rzeki 
Świnki w m. Stara Wieś me-
todą bezwykopową” .

Roboty budowlane będą 
prowadzone bez konieczno-
ści ingerencji w środowisko 
naturalne. Będą polegały 

na montażu – za pomocą 
metod bezwykopowych, we-
wnątrz istniejących przewo-
dów infrastruktury podziem-
nej – materiałów służących 
rekonstrukcji rurociągu.

Inwestycja ma podwyższyć 
parametry użytkowe kolekto-
ra: zwiększyć prędkość prze-
pływu ścieków, umożliwić sa-

mooczyszczanie się przewodu, 
zwiększyć nośność konstrukcji 
i zmniejszyć o połowę współ-
czynnik chropowatości.

Prace mają być wykona-
ne w I półroczu 2021 oraz 
II półroczu 2022 r. Dofinan-
sowanie pochodzi z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Podczas XXIX Sesji Rady 
Miejskiej w Łęcznej ślu-
bowanie na radnego zło-
żył Marek Wojciechow-
ski. W Radzie Miejskiej 
będzie pracował w trzech 
komisjach: Oświaty; Kultu-
ry, sportu, turystyki i spraw 
młodzieży; Inwestycji.

M. Wojciechowski zajął 
miejsce po śmierci radnego 
Andrzeja Grzesiuka. Miał 
kolejny najlepszy wynik wy-

 Marek Wojciechowski
nowym radnym
Rady Miejskiej w Łęcznej

borczy w okręgu nr 2 z Komi-
tetu Wyborczego Wyborców 
Wspólna Sprawa.

1,7 mln zł dofinansowania
dla łęczyńskiego PGKiM

Modernizacja sieci wod.-kan. w Starej Wsi. Bez wykopów!
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Budżet gminy Łęczna na 2021 
rok jest kolejnym budżetem 
wyraźnie nakierowanym na 
inwestycje. Najbardziej wi-
doczne, ale i oczekiwane przez 
mieszkańców, są inwestycje 
drogowe. Ale nie tylko one 
wpłyną na poprawę komfortu 
życia mieszkańców. 

 
W tegorocznym budżecie 

Łęcznej na wydatki zaplanowano 
ogółem aż 115 mln zł.  Podobnie 
jak w latach ubiegłych większość 
przeznaczona zostanie na oświa-
tę – 42 mln zł oraz świadczenia 
wychowawcze i pomoc społeczną 
– 38 mln zł. 

Cieszy, że poważną zaplanowano 
na inwestycje. To prawie 15 mln zł.

Na gospodarkę komunalną 
przeznaczono 12,5 mln, na admini-
strację – 8,4 mln, na transport i łącz-
ność – 8 mln, na kulturę – 2 mln zł.

Będzie się działo!
Na długiej liście inwestycji 

ujęto sporo prac drogowych, ale 
także cały szereg innych przed-
sięwzięć poprawiających funk-
cjonalność, bezpieczeństwo oraz 
estetykę miasta i gminy Łęczna. 
Są to:
• budowa drogi przy Urzędzie 

Skarbowym i Starostwie Powia-
towym w Łęcznej,

• przebudowa ul. Wiklinowej,
• modernizacja ul. Kasztelańskiej 

w Łęcznej,
• modernizacja ul. Nadrzecznej 

w Łęcznej,
• budowa ul. Onanowa w tech-

nologii kostki brukowej wraz 
z oświetleniem ulicznym,

• przebudowa drogi o nr 105192L 
w m. Trębaczów,

• przebudowa drogi o nr 105187L 
w m. Nowogród,

• modernizacja drogi nr 105176L 

(na odcinku 350 m od dro-
gi 105181L w Podzamczu, po 
uprzednim pozbawieniu tej drogi 
kategorii drogi gminnej),

• modernizacja drogi na działce nr 
698 w m. Stara Wieś,

• modernizacja drogi na działce 
nr 736 i nr 255 w m. Stara Wieś 
Plebania,

• przebudowa drogi wewnętrznej 
na działce nr 697 w m. Stara 
Wieś Stasin,

• modernizacja drogi nr 105197L 
w m. Leopoldów,

• modernizacja drogi nr 105176L 
w m. Witaniów,

• przebudowa ul. Polnej,
• zakończenie rewitalizacji Sta-

rego Miasta (budowę kamieni-
cy i stworzenie w niej Centrum 
Działań Społecznych oraz 12 
mieszkań socjalnych; odbu-
dowanie uliczek, chodników, 
oświetlenia; zagospodarowa-

nie terenu pod nową kładką 
nad ulicą Lubelską),

• zagospodarowanie terenu (za 
murem) pod organizację im-
prez masowych w Parku Po-
dzamcze,

• wybudowanie placu zabaw 
w Parku Podzamcze,

• zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania terenu pod ką-
tem nowych terenów inwestycyj-
nych i mieszkaniowych,

• budowa nowych miejsc parkin-
gowych w Parku Podzamcze oraz 
przy ul. Bogdanowicza i Jaśmi-
nowej,

• opracowanie dokumentacji ter-
momodernizacji Szkoły Podsta-
wowej nr 4,

• początek przygotowań do zago-
spodarowania terenu pod ką-
tem przystani kajakowej i mostu 
przez rzekę Świnkę oraz moder-
nizacji ul. Lubelskiej.

Inwestycje a oczekiwania 
– Z zadowoleniem przyjąłem, że 

w budżecie na 2021 rok mamy tak 
dużo inwestycji, które uwzględniają 
potrzeby i postulaty różnych grup 
społecznych. Największą wartość 
mają bowiem przedsięwzięcia 
zmierzające do realnej poprawy wa-
runków życia mieszkańców. W tym 
kontekście podkreślę, że wszystkie 
inwestycje zgłaszane przez komisje 
stałe Rady Miejskiej w Łęcznej zo-
stały przeze mnie uwzględnione – 
mówi Leszek Włodarski, burmistrz 
Łęcznej. – Dyskusja i rozbieżności 
dotyczyły jedynie źródła sfinanso-
wania zaproponowanych zadań. In-
tencje moje i radnych były jednako-
we – zaspokojenie jak największej 
ilości potrzeb mieszkańców naszej 
gminy. To jest rok bardzo intensyw-
nych prac. Efekt powinien wszyst-
kich zadowolić – podsumowuje 
burmistrz.

W budżecie gminy na 2021 jest sporo inwestycji

Łęczna nie zasypia gruszek w popiele

Od 2019 roku trwają pra-
ce przy drugim etapie 

rewitalizacji Starego Mia-
sta. Przez cały 2019 rok na 
łęczyńskiej starówce trwała 
przebudowa i rozbudowa 
sieci wodociągowej oraz 
budowa kanalizacji sanitar-
nej. Inwestycję prowadziło 
PGKiM „Łęczna” S. z o.o. 
Łącznie wybudowano ponad 
kilometr sieci wodociągowej 
i 730 metrów sieci kanaliza-
cyjnej, a także 108 przyłączy 
do wodociągu i kanalizacji. 
Z nowych sieci ucieszyli się 
mieszkańcy ulic Rynek II, 
Partyzancka, Spółdzielcza, 
Bożnicza, Północna, 11 Li-
stopada, Krótka, Kościuszki, 
Nowokościelna i Lubelska.

W kolejnym roku wybu-
dowano kładkę nad ulicą 
Lubelską. Połączyła Stare 

Miasto z osiedlem Samso-
nowicza i od razu stała się 
jednym z najbardziej roz-
poznawalnych obiektów 
w Łęcznej.

W 2020 roku rozpoczęła 
się także rekonstrukcja ka-
mienicy przy Rynku II. Nowy 
obiekt ma rozwiązać proble-
my mieszkaniowe dwuna-
stu najbardziej potrzebują-
cych rodzin z terenu gminy 
Łęczna, a dzięki powstaniu 
Centrum Działań Społecz-
nych pomoże w integracji 
lokalnej społeczności. 

Już pierwsze prace wy-
kazały drugi poziom piwnic 
i konieczność kosztownych 
robót dodatkowych obejmu-
jących m.in. zabetonowanie 
starych piwnic i wzmocnie-
nie podłoża palami beto-
nowymi. Do dziś wykonano 

wszystkie roboty konstruk-
cyjne, czyli ściany, stropy 
i klatki schodowe. Trwa bu-
dowa konstrukcji dachu – 
ma być on gotowy w lipcu. 
Od wakacji będą trwały pra-
ce wykończeniowe. 

Na początku 2021 r.pod-
pisano umowę na rewitali-
zację Rynku II wraz z przy-
ległymi ulicami. Jest to 
największa i zarazem naj-
bardziej kosztowna część 
rewitalizacji. Na Rynku II 
i przyległych ulicach trwają 
roboty drogowe polegające 
na budowie konstrukcji i na-
wierzchni nowych dróg, par-
kingów i chodników. Trwa 
także budowa kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia 
i monitoringu miejskiego.

Całość prac zakończy się 
jesienią przyszłego roku. 

Oprócz robót typowo na-
wierzchniowych zaplanowa-
no także założenie zieleni, 
wykonanie nowych nasa-

dzeń oraz urządzenie skwe-
ru na terenie pod kładką.

Całkowity koszt projek-
tu wynosi 15 979 405,15 

zł, w tym dofinansowa-
nie: 11 316 329,83 zł, wkład 
własny Gminy Łęczna: 4 663 
075,32 zł.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 
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W hali sportowej przy uli-
cy Jaśminowej 6 urucho-
miono punkt szczepień 
masowych. To kolejne 
miejsce w gminie Łęczna, 
w którym można przyjąć 
szczepionkę przeciwko 
SARS-CoV-2.

W hali widowisko-
wo-sportowej w Łęcznej 
mogą zaszczepić się przede 
wszystkim mieszkańcy po-
wiatu łęczyńskiego. Obecnie 
dostępność preparatu jest 
wysoka, a szczepienia 
dokonać można praktycznie 
z dnia na dzień.

Przypominamy jedno-
cześnie, że gmina Łęczna 

Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 
organizowany jest raz na 
10 lat. Zgodnie z ustawą 
podpisaną przez prezyden-
ta Andrzeja Dudę udział 
w nim jest powszechny 
i obowiązkowy. 

Tegoroczny spis rozpoczął 
się w kwietniu i zakończy 30 
września. Organizowany jest 
przez Główny Urząd Staty-
styczny. Odpowiedzi obywa-
teli posłużą przygotowaniu 
przez GUS danych o sytu-
acji ekonomicznej, demo-
graficznej, społecznej oraz 
dotyczących środowiska 
naturalnego. Wyniki wyko-
rzystywane są na potrzeby 
instytucji w Polsce, a także 
na potrzeby Wspólnej Poli-
tyki Unii Europejskiej oraz 
Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. 

Jak wziąć 
udział w spisie 
powszechnym? 
Są trzy możliwości

Obowiązku dokonać moż-
na samodzielnie za siebie 
i rodzinę na stronie interne-
towej www.spis.gov.pl. Tam 

też znajdziemy wiele infor-
macji dotyczących spisu po-
wszechnego.

Można również wykonać 
połączenie telefoniczne na 
infolinię spisową - numer 
22 279 99 99. Infolinia może 
również być inicjatorem po-
łączenia i sama zadzwonić 
do nas zachęcając nas do 
spisu.

Trzecią opcją jest kon-
takt z rachmistrzem spi-
sowym. W gminie Łęcz-
na mieszkańców spisuje 
dziesięć osób, które pod-
pisały umowę z Głównym 
Urzędem Statystycznym. 
Obecnie jednak (do odwoła-
nia) ze względu na obostrze-
nia epidemiczne kontaktują 
się z mieszkańcami jedynie 
telefonicznie. Rachmistrzo-
wie dzwonią z numeru 22 
828 88 88. 

Jak zweryfikować 
rachmistrza?

Należy zacząć od spraw-
dzenia, z jakim numerem się 
połączyliśmy. Bezpieczne są 
jedynie dwa wspomniane 
wcześniej: 22 279 99 99 oraz 
22 828 88 88.

Każdy rachmistrz spisowy 

ma oficjalny identyfikator 
wydany przez Wojewódzkie 
Biuro Spisowe, zawierający 
imię i nazwisko, numer iden-
tyfikatora, godło, informa-
cję o przetwarzaniu danych 
osobowych.

W razie wątpliwości czy 
rozmawiamy z prawdzi-
wym rachmistrzem mo-
żemy zweryfikować jego 
tożsamość samodzielnie 
na stronie rachmistrz.
stat.gov.pl, dzwoniąc na 
infolinię lub do Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej pod 
numer telefonu 81 535 
86 03 lub 81 535 86 04.

O co zapyta 
rachmistrz?

Rachmistrz spisowy w 
celu weryfikacji responden-
ta zapyta o imię i nazwisko, 
a także PESEL. To obowiąz-
kowa procedura i RODO 
w tym przypadku jest wyłą-
czone. Pytania ankiety są 
ogólnie dostępne, można 
się z nimi zapoznać wcze-
śniej. Dotyczą m.in. kwestii 
mieszkaniowych, relacji ro-
dzinnych, charakterystyki 
demograficzno-społecznej, 
aktywności ekonomicznej.

Trwa obowiązkowy spis powszechny.
To warto wiedzieć!

O co rachmistrz 
nie zapyta!

Rachmistrz nie zapyta 
o zarobki, oszczędności, 
cenne przedmioty w domu, 
numer konta, PIN do karty 
czy dane logowania do ban-
kowości internetowej. Takie 

pytania mogą wskazywać na 
próbę wyłudzenia danych.

W przypadku dodatko-
wych pytań lub wątpliwości 
warto dzwonić pod numer 
infolinii spisowej: 22 279 
99 99. Działa ona od ponie-
działku do piątku w godzi-

nach 8:00-18:00.
Dla osób, które dokonają 

samopisu w internecie, GUS 
przygotował loterię. Do wy-
grania są karty przedpłacone 
o wartości 500 i 1000 zł, a tak-
że samochód Toyota Yaris - 
1 na każde województwo.

Burmistrz Łęcznej Leszek 
Włodarski wybrał formę 
samospisu przez internet. 
To rozwiązanie szybkie
i można z niego skorzystać 
w dogodnym dla siebie 
czasie i miejscu.

Jak i gdzie się szczepić?

Gmina dowiezie 
na szczepienie

Jak zarejestrować się na szczepienie? Masz trzy drogi:
• poprzez infolinię pod numerem telefonu 989,
• kontaktując się z jednym z punktów szczepień w Łęcznej,
• poprzez e-rejestrację dostępną na www.gov.pl/web/szczepimysie.

Numery telefonów i adresy punktów szczepień 
w Łęcznej:
a) Punkt ul. Jaśminowa 4 – tel. 81 462 90 05
b) Punkt ul. Wacława Jawoszka 3 – tel. 81 752 18 04
c) Punkt ul. Staszica 9 – tel. 81 752 02 26
d) Punkt ul. Krasnystawska 52 – tel. 81 752 62 00
e) Punkt Rynek II 8 – tel. 81 462 01 19
f) Punkt ul. Stefanii Pawlak 3 – tel. 81 752 30 90 
g) Punkt Szczepień Masowych – ul. Jaśminowa 6

została zobligowana do za-
pewnienia transportu do 
punktów szczepień osobom 
niepełnosprawnym i ma-
jącym trudności w samo-
dzielnym dotarciu do tych 
miejsc. Osoby takie muszą 
mieć już umówiony termin 

szczepienia, a następnie 
dokonać zgłoszenia potrze-
by transportowej do Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej te-
lefonicznie pod numerem 
697 632 642 (pon. śr., czw., 
pt., w godz. 7:00-15:00; wt. 
w godz. 8:00-16:00).

Narodowy Funduszu Zdro-
wia uruchomił Teleplatfor-
mę Pierwszego Kontaktu 
(TPK). Dzwoniąc pod bez-
płatny numer TPK – 800 
137 200 – pacjenci otrzy-
mają niezbędną pomoc 
medyczną poza godzinami 
pracy lekarzy rodzinnych, 
w weekendy oraz święta. 
Z platformy mogą korzy-
stać również osoby niesły-
szące. Porady udzielane są 
w kilku językach.

Każdy z nas może potrze-
bować  pomocy lekarskiej 
w nocy lub w dni wolne od 
pracy, gdy przychodnie pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
są nieczynne. Teraz otrzy-
manie takiej pomocy jest 

łatwiejsze niż dotychczas, 
dodatkowo bez wychodzenia 
z domu.

Udostępniona przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia plat-
forma jest miejscem pierw-
szego kontaktu dla pacjenta, 
w sytuacji nagłego zacho-
rowania lub konieczności 
wystawienia np. e-recepty, 
gdy poradnie POZ już zakoń-
czyły pracę oraz w weekendy 
i święta. Porad medycznych 
udzielają profesjonalni me-
dycy – pielęgniarki lub położ-
ne oraz lekarze. Aby uzyskać 
pomoc wystarczy mieć tele-
fon i połączyć się z bezpłat-
nym numerem TPK.

Pod numerem 800 137 
200 dyżurują pielęgniarki 
lub położne i lekarze gotowi 

do udzielenia pomocy dzwo-
niącym pacjentom.

TPK działa na podobnych 
zasadach do nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej, 
z tą różnicą, że konsultacje 
udzielane są przez telefon. 
Jeśli poradnia lekarza ro-
dzinnego jest już zamknięta, 
a stan zdrowia budzi Twój 
niepokój, wtedy możesz sko-
rzystać ze zdalnej porady 
pielęgniarki, położnej bądź 
lekarza.

Podczas połączenia, 
w razie potrzeby, personel 
medyczny może wystawić 
e-receptę, e-skierowanie 
lub e-zwolnienie, a także 
przekierować pacjenta do 
lekarza. Wszystko cyfrowo 
i wygodnie.

TPK – Twoja pomoc medyczna
w godzinach wieczornych,
w weekendy i święta

Burmistrz £êcznej,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
radni i pracownicy Urzêdu Miejskiego w £êcznej

Rodzinie zmarłej

Danuty Maj-Lato
wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęcznej

składamy wyrazy współczucia i żalu
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Mieszkańców Łęcznej nie dotknęła pod-
wyżka cen za odbiór i zagospodarowanie 
śmieci. Od czerwca 2017 roku za odpady 
segregowane płacimy 17 zł od osoby. Na 
tle innych samorządów cena jest konku-
rencyjna, bowiem w dużej części z nich 
opłata oscyluje już w okolicy 30 zł od 
osoby.

Na cenę śmieci wpływ ma nie tylko czę-
stotliwość odbierania. Oczywiste jest, że 
im więcej ich „wyprodukujemy”, tym więcej 
zapłacimy za wywóz. A każdy mieszkaniec 

Łęcznej wytwarza statystycznie około 350 
kg śmieci rocznie. Istotna jest również segre-
gacja. Czysty plastik, metal, papier można 
próbować sprzedać i użyć powtórnie, co ob-
niża koszty odbioru takich odpadów i dzia-
łania systemu. Natomiast np. papier, który 
zostanie wymieszany w kontenerze z innymi 
odpadami, już do recyklingu się nie nadaje. 
Dlatego też czasami widzimy i oburzamy się, 
gdy „śmieciarka” zabiera i wrzuca wszystko 
do jednego auta. Dzieje się tak tylko wtedy, 
gdy mimo oznaczeń na koszu (np. „papier”) 
lądują w nim wszystkie odpady. 

Rada Miejska w Łęcznej 
przyjęła uchwałę zwalnia-
jącą z podatku od nieru-
chomości (za okres styczeń 
- marzec 2021 r.) przedsię-
biorców, którzy odczuli 
negatywnie konsekwencje 
ekonomiczne pandemii 
COVID-19.

Podstawą do starania się 
o zwolnienie jest spadek ob-
rotów gospodarczych, w na-
stępstwie koronawirusa, 
o co najmniej 40%.

Przez spadek obrotów 
gospodarczych rozumie się 
zmniejszenie sprzedaży to-
warów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościo-
wym, obliczone jako sto-
sunek łącznych obrotów 
w październiku i listopadzie 
2020 r., w porównaniu do 
łącznych obrotów z analo-
gicznych miesięcy kalenda-
rzowych roku 2019.

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w stosunku 
do tego samego przedsię-

biorcy stosuje się tylko je-
den raz.

Pomoc na podstawie ni-
niejszej uchwały w formie 
zwolnień z podatku od nie-
ruchomości stanowi pomoc 
publiczną, mającą na celu 
zaradzenie poważnym zabu-
rzeniom w gospodarce.

Przedsiębiorco! Masz py-
tania? Chętnie odpowiemy 
i wszystko wyjaśnimy. Za-
praszamy do kontaktu te-
lefonicznego  pod numerem 
81 535 86 16.

Zwolnienia z podatku
od nieruchomości
dla przedsiębiorców

Za odpady po staremu

Radni z Łęcznej pomagają 
gastronomii, która na skutek 
pandemii mocno ucierpiała. 
Głosowanie w tej sprawie 
było niemal jednogłośne. 
Uchwała o możliwości zwro-

tu opłaty koncesyjnej za 
sprzedaż alkoholu podjęta 
została pod koniec lutego, 
kiedy pandemia szczególnie 
mocno dawała się we znaki, 
a obroty spadły o kilkadzie-

siąt procent w porównaniu 
do czasu sprzed zarazy.

Przedsiębiorcom, którzy 
opłatę już wnieśli, zostanie 
ona zwrócona. Szacuje się, że 
może to być łącznie 34 200 zł.

Od lipca 2021 r. znaczna 
część mieszkańców będzie 
płacić nieco mniej za wodę 
i odprowadzanie ścieków.

Dobrą wiadomość przeka-
zał prezes PGKiM Sp. z o.o. 
Radosław Tkaczyk pod-
czas spotkania burmistrza 
z przedstawicielami spół-
dzielni mieszkaniowych. 
Przedstawił propozycje taryf 
na wodę i odprowadzanie 
ścieków, jakie przedsiębior-
stwo złożyło do zatwier-
dzenia w dniu 12 marca br. 
Wynika z nich, że przez naj-
bliższe trzy lata statystyczny 
mieszkaniec gminy Łęczna 
będzie płacił  minimalnie 
mniej niż do tej pory. Mini-
malnie bowiem rośnie cena 
wody, a jednocześnie zna-
cząco obniżane są stawki 

opłat abonamentowych za 
wodę i ścieki. Cena odpro-
wadzenia metra sześcien-
nego ścieków w pierwszym 
roku pozostaje na dotych-
czasowym poziomie, w ko-
lejnych rośnie o 2 grosze.
Średnio w Łęcznej miesz-

kaniec zużywa 2,9 m3 wody 
miesięcznie. Z przedstawio-
nych wyliczeń wynika, że 
zgodnie z nowymi taryfami 
mieszkaniec bloku zapłaci 
praktycznie tyle samo, co 
dotychczas. W domach ro-
dzina 4-osobowa za wodę 
i ścieki w pierwszym roku 
zapłaci około 20 zł rocz-
nie mniej, w kolejnym 13 zł 
mniej, a w trzecim roku obo-
wiązywania taryf 8 zł mniej 
niż do tej pory.

Przy rosnących kosztach 
zewnętrznych (płaca mini-

malna, prąd, materiały) to 
duże osiągnięcie. Inne sa-
morządy zapowiadają zna-
czące podwyżki, a już teraz, 
w niektórych, cena wody 
i ścieków jest wyższa niż 
w Łęcznej. Korzystne zmia-
ny w taryfie są rezultatem 
dostosowania jej do trendów 
w rozbudowie infrastruktury 
mieszkaniowej oraz optyma-
lizacji kosztów.

Dodatkowo spółka unowo-
cześnia system komunikacji 
i rozliczeń z mieszkańcami na 
podstawie e-faktur, wprowa-
dza usługę polecenia zapłaty 
oraz zaczyna stosować foto-
woltaikę do zasilania swojej 
infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej (w 2021 r. za-
mierza uruchomić trzy insta-
lacje fotowoltaiczne o łącznej 
mocy 130 kW).

Nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Dobra każda kropla 
oszczędności

 Radni ulżyli gastronomii

W gminie Łęczna około 
750 osób ma nieważny do-
kument tożsamości. Może 
to przysporzyć wielu pro-
blemów, m.in. w banku, na 
poczcie lub w przychodni.

Wzór dowodu osobiste-
go zmieni się 2 sierpnia br. 
Wtedy na dokumencie po-
jawi się widoczny podpis, 
a także znajdzie się ukryty 

odcisk palca. To także mo-
ment zmian organizacyj-
nych. Nowe dokumenty są 
lepiej zabezpieczone, ale 
w zamian wniosek o dowód 
osobisty będzie trzeba zło-
żyć osobiście w urzędzie. 
Zniknie możliwość wymiany 
dowodu przy pomocy sys-
temów informatycznych. 
W nowym dowodzie będzie 
też kilka innych dostrzegal-

nych na pierwszy rzut oka 
zmian – pojawi się m.in. 
oznaczenie państwa człon-
kowskiego (na tle flagi Unii 
Europejskiej). Wszyscy, któ-
rzy wniosek złożą przed 2 
sierpnia, otrzymają dowód 
z obecnym kształcie i wyglą-
dzie, po tej dacie wyrabiane 
będą nowe wzory dokumen-
tów. Dowód osobisty ważny 
jest przez 10 lat.

 Będą zmiany w dowodach 
osobistych

Leki należą do grupy spe-
cyfików, których nie można 
wyrzucać do kosza na zwy-
kłe odpady komunalne. Leki 
mogą grozić środowisku, 
a także osobom, które nie-

powołane mogłyby uzyskać 
do nich dostęp.

Jeśli w domu mamy le-
karstwa, które należy zuty-
lizować, możemy wyrzucić je 
w jednym z dwóch punktów 

Gdzie wyrzucić przeterminowane leki?
w Łęcznej. Są to:
• Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, ul. Krasnystaw-
ska 54,

• Apteka Gemini w szpita-
lu powiatowym, ul. Kra-
snystawska 52.

Igły i strzykawki wyko-
rzystywane w domu należy 
zbierać i oddawać do utyli-
zacji w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych - ul. Krasnystawska 54 
w Łęcznej.
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Wiklinowa jest ostatnią ulicą na osiedlu 
Bobrowniki w Łęcznej, która wymagała na-
prawy. Stara, popękana, nierówna i składają-
ca się z dziesiątek łat nawierzchnia odejdzie 
w zapomnienie. Ulica zyska nowy asfalt ale 
też miejsca parkingowe.

Prace rozpoczęły się od wymiany krawęż-
ników i wykonania nowych zatok postojo-

wych. Dla użytkowników oznacza to czasowe 
utrudnienia w ruchu. Kierowców ucieszy 
natomiast fakt, że przy drodze powstaną (na 
gruntach należących do gminy) nowe miej-
sce parkingowe. 

Wiklinową remontuje Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Lubartów S.A. Inwestycja 
za 563 tys. zł  zakończona zostanie w 2021 r.

Sprzęt kupiony przez gmi-
nę Łęczna nie stoi bezczyn-
nie. Ciągnik z  osprzętem 
sprawdza się w czyszczeniu 
przykrawężnikowym, kosze-
niu otwartych terenów oraz 
transporcie. Na trawnikach 

pracuje również kupiona 
wcześniej kosiarka. W ten 
sposób gmina ogranicza 
zlecanie  tych zadań innym 
podmiotom, a oszczędności 
może przeznaczać są na re-
alizację pozostałych gmin-

nych zadań. Z pomocy firm 
zewnętrznych będzie korzy-
stać jedynie w sytuacjach, 
gdy rodzaj prac będzie wy-
magać zaangażowania inne-
go sprzętu lub większej jego 
liczby.

Wiklinowa w remoncie

Porządki, porządki...�

PGKiM Łęczna Sp. z o.o. w maju br. zakoń-
czyło budowę trzech mikroinstalacji foto-
woltaicznych na budynku Spółki przy ul. 
Krasnystawskiej 54 w Łęcznej oraz w sor-
towni odpadów w Starej Wsi. Proekolo-
giczne przedsięwzięcia są realizowane 
w ramach działania 4.2. Energia Przyja-
zna Środowisku Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
z tytułu umowy dofinansowania zawartej 
z Lubelską Agencją Wspierania Przedsię-
biorczości w Lublinie. Spółka na bieżąco 
wykonuje także modernizację i rozbudowę 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Własne źródła energii elektrycznej
Łęczyńskie PGKiM oczekuje na przyłą-

czenie wybudowanych instalacji do sieci 
przedsiębiorstwa energetycznego. Urucho-
mienie i rozpoczęcie eksploatacji systemu 
fotowoltaicznego nastąpi po przeprowadze-
niu szczegółowej procedury odbioru – w po-
łowie czerwca 2021 r.

Celem projektu jest obniżenie kosztów 
energii elektrycznej w przedsiębiorstwie 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii. Planowane uzyski związane 
z produkcją prądu za pośrednictwem farm 
fotowoltaicznych zostały uwzględnione przy 
kalkulacji i prognozie kosztów dla taryfy 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzenie ścieków opracowanej przez Spółkę na 
lata 2021-2024. Między innymi to działanie 
umożliwiło niepodnoszenie cen wody i od-
prowadzania ścieków.

Modernizacja sieci 
przy Kasztelańskiej

W dniu 29 marca 2021 r. PGKiM Łęczna Sp. 
z o.o. podpisała umowę na wykonanie doku-
mentacji technicznej przebudowy istnieją-
cej sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w związku z planowaną modernizacją pasa 
drogowego drogi gminnej przy ul. Kasztelań-
skiej w Łęcznej. W ramach zadania zostanie 
przeprojektowana istniejąca sieć wodocią-
gowa z rur azbestocementowych o długości 
około 300 mb na rury PE, wraz z wymianą/
przebudową istniejących podłączeń do bu-
dynków/działek. Zakończenie realizacji prac 
projektowych czerwiec/Iipiec 2021 rok.  

W Starej Wsi obejdzie się bez 
wykopów

W dniu 14 kwietnia br. PGKiM Łęczna sp. 
z o.o. podpisała umowę z konsorcjum firm 
Blejkan S.A. w Szczecinie oraz Taylor Sp. 
z o.o. w Dysie na realizację zadania w Sta-
rej Wsi pn. „Podniesienie funkcjonalności 
infrastruktury zbiorczej kanalizacji bytowej, 
obejmującej przeprowadzenie robót budow-
lanych na istniejącym kolektorze sanitarnym 
ścieków surowych metodą bezwykopową”. 

Wykonawca sporządzi dokumentację pro-
jektową oraz na jej podstawie wykona roboty 
budowlane polegające na:
• przebudowie kanalizacji sanitarnej na dłu-

gości 1198,4 mb metodą bezwykopową, 
• przebudowie komór kanalizacyjnych z wy-

korzystaniem chemii budowlanej w tym 
wymianę drabin złazowych i włazów kana-
lizacyjnych. 
Zakończenie prac: I kwartał 2022 r.
Inwestycja ta jest realizowana w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, działanie Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, pod-
działanie „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktu-
ry, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa”, współfinan-
sowanego ze środków europejskich. 

Za wykonane zadanie Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie 2 850 000,00 zło-
tych netto tj. 3 505 500,00 zł brutto (kwota 
dofinansowania 1 813 455,00 zł netto, co 
stanowi 63,63% wartości inwestycji).

Rozbudowa infrastruktury 
w Starej Wsi

W dniu 21 kwietnia br. została podpisana 
umowa na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej niezbędnej do budowy 
drogi dojazdowej/eksploatacyjnej do celów 
obsługi kolektora sanitarnego ścieków suro-
wych zlokalizowanego w m. Stara Wieś. Wy-
konawca sporządzi projekt koncepcyjny wraz 
z uzyskaniem wszystkich zgód niezbędnych 
do wejścia na teren oraz projekt budowlano-
wykonawczy wraz z uzyskaniem dokumentu 
zezwalającego na realizację inwestycji. Ter-
min zakończenia prac: grudzień 2021 r.

Przyłącza przy Chełmskiej
W dniu 12 maja br. została podpisana umo-

wa na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej do 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Chełmskiej w Łęcznej dz. nr 2588/5, 
2588/2. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybu-
dowanie 56 mb sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, do której zostaną podłączo-
ne nowe budynki mieszkalne wielorodzinne 
przy ul. Chełmskiej. Zakończenie prac: wrze-
sień br. 

Również w maju br. PGKiM wykonało prace 
polegające na budowie sieci wodociągowej 
dla budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych przy ul. Chełmskiej w Łęcznej dz. nr 
ewid. 2588/5, 2588/7, 2588/2. Powstało 170 
mb sieci wodociągowej, docelowo dostar-
czającej wodę do czterech budynków wie-
lorodzinnych, liczących łącznie 120 lokali 
mieszkalnych.

Oszczędności dzięki słońcu,
modernizacje i nowe pr zyłącza

Wieści z PGKiM
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Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia Parku Po-

dzamcze, gdzie na terenie za-
budowań dawnego folwarku 
zagospodarowanego w formie 
malowniczych ruin można po-
dziwiać archiwalne fotografie 
parku i jego okolic. Zadanie 
zrealizowano we  współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół 
Ziemi Łęczyńskiej oraz Cen-
trum Kultury w Łęcznej.

Jesion 
Andrzej

Jesion wyniosły rosnący 
przy ul. Marszałka Pił-

sudskiego w Łęcznej został 
pomnikiem przyrody. Na-
dano mu też imię „Andrzej” 
na cześć zmarłego Andrzeja 
Grzesiuka, który wspierał 
pomysł ustanowienia drze-
wa pomnikiem przyrody.

3 maja odbyły się uroczystości patriotyczne z oka-
zji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Z uwagi na reżim sanitarny uroczystości ograniczyły 
się do mszy świętej oraz złożenia wieńców pod pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki.

Centrum Kultury i CK – 
Osiedlowy Dom Kultury 

po ponad półrocznej prze-
rwie spowodowanej pan-
demią i związanymi z nią 
obostrzeniami znów zapeł-
niły się uczestnikami zajęć 
artystycznych. W ofercie 
łęczyńskiej placówki kul-
turalnej są m.in.: zajęcia 
plastyczne, muzyczne, te-
atralne, rękodzielnicze, róż-
ne formy zajęć tanecznych 
oraz seanse filmowe w ra-
mach piątkowych spotkań 
z X Muzą w Piwnicy Arty-
stycznej przy ul. Obrońców 
Pokoju 1. CK kieruje swoją 
ofertę dla dzieci od 4 lat aż 
po seniorów, w formule in-
dywidualnej i grupowej. 

Przed nami druga edycja 
Ogólnopolskiego Festiwa-

lu Piosenki Bajkowej, którego 
organizatorem jest Centrum 
Kultury w Łęcznej. Pierwsza 
odsłona imprezy miała miej-
sce przed rokiem i – ze wzglę-
du na panujące wówczas wa-
runki epidemiczne – odbyła 
się on-line. Zainteresowanie 
wydarzeniem było jednak 
spore, stąd pomysł kontynu-
acji imprezy opartej o mię-
dzypokoleniowy dialog i uni-
wersalny przekaz, jaki niosą 
w sobie bajkowe piosenki.

Tegoroczny II Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Bajko-
wej będzie trwał 5 dni. Od 14 
do 16 lipca w budynku Cen-

Łęczna otrzymała grant w wysokości 250 
tys. zł na realizację projektu „Razem dla 

sztuki, kultury i przyjaźni – promocja i in-
tegracja dziedzictwa kulturowego Łęcznej 
i Wołożyna”. Uzyskał on dofinansowanie 
w ramach Programu Współpracy Transgra-

nicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
W ramach realizacji wydane zostaną publi-

kacje dotyczące sztuki, zasobów dziedzictwa 
kulturowego oraz tradycji partnerów projek-
tu. W Łęcznej i w Wołożynie zostaną zorgani-
zowane nowe, wspólne, transgraniczne wy-
darzenia kulturalne. Działania będą otwarte 
dla społeczności. 

W maju w Łęcznej, tydzień 
po tygodniu, odbyły się aż 
dwa zloty food trucków, czyli 
obwoźnych stoisk  serwują-
cych potrawy z różnych stron 
świata. Oba cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem.

Pierwszy miał miejsce 

na Rynku Starego Miasta, 
a drugi w okolicach sklepu 
Jysk. Łęcznianie spragnie-
ni wyjść i spotkań tłumnie 
ruszyli posmakować kuchni 
świata wprost z samochodu.

Przypomnijmy, że pierw-
szy zlot food trucków odbył 

się na zaproszenie władz 
Łęcznej w ubiegłym roku, 
a wydarzenie cieszyło się 
taką popularnością, że 
przed jego zakończeniem 
w większości mobilnych re-
stauracji zabrakło produk-
tów.

W Łęcznej na bajkową nutę

Fotografie w Parku Podzamcze

trum Kultury przy ul. Obroń-
ców Pokoju 1 odbędą się 
przesłuchania czterdziestu 
finalistów z całego kraju, 
wyłonionych przez komisję 
kwalifikacyjną w elimina-
cjach on-line. Podczas tych 
trzech festiwalowych dni, na 
placu przed CK będą orga-
nizowane bajkowe imprezy 
towarzyszące dla miesz-
kańców, m.in.: animacje dla 
dzieci, zabawy, konkursy, 
warsztaty i seanse filmowe. 
Wspólnie przeniesiemy się 
w magiczny świat bajek. 17 
i 18 lipca na stronie interne-
towej oraz w mediach spo-
łecznościowych Centrum 
Kultury odbędzie się trans-

misja festiwalu, podczas 
której zostaną ogłoszeni 
laureaci konkursu.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do 
udziału w największym Fe-
stiwalu Piosenki Bajkowej 
w regionie!

 Rozwijaj pasje i zainteresowania!

Od czerwca placówka zaprasza do zapisów na kolejny rok 
kulturalny 2021/2022. W tym roku rejestracja na zajęcia 
możliwa jest poprzez stronę internetową, telefonicznie lub 
kontakt osobisty. 

Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1, 
CK – Osiedlowy Dom Kultury ul. Górnicza 12. 

  Więcej informacji na www.ck.leczna.pl

 Patriotycznie 3 Maja

Łęcznianie lubią kosztować świata Grant na kulturę

(22 maja) Na cmentarzu 
w Kijanach zorganizowano 
patriotyczne wydarzenie 
z okazji 72. rocznicy śmier-
ci żołnierza niezłomnego 
kpt. Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok”, który działa-
nia w podziemiu antyko-
munistycznym prowadził 
po formalnym zakończeniu 
II wojny światowej. 

Na uroczystości przybyli 
przedstawiciele władz lo-
kalnych, Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz stowarzy-
szeń i grup patriotycznych.
Następnie uczestnicy prze-
jechali samochodami w kie-
runku Starego Uścimowa, 
zatrzymując się po drodze 
przy mogiłach poległych 
w czasie wojen i okupacji.

W rocznicę śmierci 
„Uskoka”
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Od stycznia 2021 roku 
piłkarze Górnika Łęczna 
grają z herbem miasta 
Łęczna na koszulkach. - 
Cieszymy się, że sukcesy 
klubu, chociażby awans 
do Fortuna 1. Ligi, zosta-
ły docenione przez ratusz 
– mówił po parafowaniu 
umowy prezes Zielono-
Czarnych, Piotr Sadczuk.

Już wcześniej Górnik 
współpracował z Urzędem 
Miejskim. Herb przedsta-
wiający czarnego dzika na 
czerwonym tle widniał na 
strojach, w których pod-
opieczni trenera Kamila 
Kieresia występowali pod-
czas meczów Fortuna Pu-
charu Polski.

Nowa umowa rozszerzyła 
dotychczasową współpracę. 
Od rundy wiosennej Fortuna 
1. Ligi Zielono-Czarni wy-

stępowali z herbem Łęcznej 
także w tych rozgrywkach. 
Trzeba przyznać, że dzik 
miał imponujące wejście na 
zaplecze Ekstraklasy. W ina-
uguracyjnym spotkaniu wio-
sennej kolejki Górnicy po-
konali GKS Bełchatów 2:0. 
Obie bramki zdobył Paweł 
Wojciechowski.

W tej rundzie było spo-
ro dramaturgii. Szczegól-
nie ciekawym spotkaniem 
było starcie z Bruk-Betem 
Termalicą Nieciecza. Zie-
lono-Czarni z dzikiem na 
koszulkach rozegrali sza-
lone spotkanie. W ostat-
niej akcji meczu Przemy-
sław Banaszak wyrównał 
stan meczu, a kibice zgro-
madzeni przy Jana Pawła 
II 13 zobaczyli aż sześć 
bramek.

Zielono-Czarni z dumą 
reprezentują górnicze trady-

Zielono-Czarne Dziki
cje oraz miasto. – Duże po-
dziękowania należą się Ra-
dzie Miejskiej. Są to ludzie, 
którzy mają sport głęboko 
w sercu i którym zależy na 
Górniku – mówił Piotr Sad-
czuk, sternik łęczyńskiego 
klubu.

– Jesteśmy zadowoleni 
ze współpracy z Górnikiem 
Łęczna. Zielono-Czarni 
to część historii Łęcznej, 
dlatego wybraliśmy drogę 
współpracy – podkreśla 
burmistrz Łęcznej Leszek 
Włodarski.

Zielono-Czarne Dziki, choć 
są zaledwie beniaminkiem 
ligi, nieźle poczynają sobie 
w rozgrywkach. Aktualnie 
Górnik zajmuje miejsce 
uprawniające do gry w bara-
żach do Ekstraklasy.

Wszyscy mieszkańcy go-
rąco wierzą w końcowy suk-
ces. Kto wie, może po tym 
sezonie trzeba będzie spara-
frazować popularny slogan 
reklamowy na „Dzik dodaje 
skrzydeł”.

Dla czytelników „Biulety-
nu Informacyjnego” mamy 
wspaniałą wiadomość. Fina-
łowy mecz sezonu w dniu 12 
czerwca będzie nieodpłatny 
dla każdego kibica. Jedyne 
ograniczenie to maksymal-
na liczba osób na stadionie 
wynosząca 1400 . Zaprasza-
my na mecz!
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