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Przed kilkoma dniami oddaliśmy do użytku ciąg ulic Wierzbowej i Perłowej, 

który w opinii wielu mieszkańców Łęcznej „jest jak marzenie”. Tym samym 

zakończył się serial pt. szutrowa ścieżka do szpitala. Uroczyste otwarcie 

drogi zaszczycił swoją obecnością Pan Wojewoda Przemysław Czar-

nek, co tym bardziej napawa nas dumą z wykonanej inwestycji.

Teodor Kosiarski

Burmistrz Łęcznej

Można jechać,
można iść
str. 2-3 (14 grudnia) Uroczyście oddano do użytku nową 

ulicę łączącą osiedla Bobrowniki i Niepodległo-
ści z Pasternikiem. Jest też wygodny chodnik, bezpieczna ścieżka 
rowerowa oraz pętla autobusowa (bezpośrednio przy szpitalu). Ta 
niezwykle potrzebna inwestycja wyeliminowała problem dojazdu 
i dojścia do szpitala. 

NOWA DROGA DO SZPITALA JUŻ GOTOWA.
Potrzebna, funkcjonalna i z dużym dofinansowaniem

Krasnystawska
– finisz remontu
str. 4 Dobiegają końca prace na odcinku drogi wojewódzkiej 

w Łęcznej. To część większego zadania: remontu drogi 
wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku 22+073 
do 40+245 z wyłączeniem mostu na rzece Wieprz w Ciechankach, 
który został odnowiony wcześniej.

str. 5 Łęczna 
zyskała kolejne piękne 
miejsce. 

Koniec prac
na Placu Powstań
Narodowych

Wraca temat elektrowni.
Japończycy odwiedzili Łęczną
str. 5 Do Łęcznej – na zaproszenie grupy Enea, która jest 

właścicielem kopalni LW Bogdanka – przyjechała 
grupa inżynierów z Japonii. Wizyta ma związek z planami budowy 
elektrowni na zgazowany węgiel w Starej Wsi pod Łęczną.

Barbórka w Bogdance

Na Boże Narodzenie
refleksji i pojednania,
spokoju i wytchnienia

a na Nowy Rok 2018 
wyłącznie zdrowych 
i szczęśliwych dni!

życzą

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Borkowska

Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

oraz Radni i Pracownicy UM w Łęcznej

Rynek świątecznie
rozświetlony

str. 7

str. 6
fot. Andrzej Mikulski
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NOWA DROGA DO SZPITALA. Potrzebna, funkcjonalna i z dużym dofinansowaniem

Można jechać, można iść

Kosztowne przedsięwzięcie zosta-
ło wysoko ocenione przez wojewodę 
i w połowie dofinansowane z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej. W budżecie Łęcznej 
powstała zatem niebagatelna oszczęd-
ność – około 2 mln zł!

Prace prowadzono na odcinku o łącz-
nej długości prawie 1900 metrów, a po-
dzielono je na dwa odcinki – przed i za 
nowym rondem na ulicy Krasnystaw-
skiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie ul. 
Wierzbowej powstały 132 miejsca po-
stojowe, a w rejonie szkoły przy ul. 
Jaśminowej – dwie zatoki autobuso-
we. Z przystanku do szkoły prowadzi 
nowy chodnik o długości 72 m. Przy 
szpitalu powstała pętla, dzięki czemu 
autobusy dojadą bezpośrednio do nie-
go. Wybudowane przy drodze chodniki 
i ścieżki rowerowe połączyły się w je-
den system z chodnikami i ścieżkami 
wybudowanymi w poprzednich latach 
przy ul. Wyszyńskiego oraz przy szpi-
talu. Ostatecznie w cywilizowany spo-
sób został rozwiązany problem „ścież-
ki do szpitala”.

Wykonana inwestycja poprawiła do-
stępność szpitala dla mieszkańców 
i służb ratunkowych. Nowa droga od 
strony wschodniej udostępnia komu-
nikacyjnie budynek szpitala, oddział 
ratunkowy i lądowisko śmigłowców. Zy-
skują na tym mieszkańcy Łęcznej oraz 
służby ratunkowe i porządkowe. Zbu-

dowana droga jednocześnie pełni rolę 
ewakuacyjną dla szpitala.

Zakończona inwestycja promuje tak-
że rozwiązania poprawiające bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. W oko-
licy Zespołu Szkół nr 2 wybudowano 
wyniesione przejście dla pieszych oraz 
zamontowano aktywne oznakowanie 
przejścia. Przy „Stokrotce” powstało 
oświetlone przejście dla pieszych.

Jest to już czwarta inwestycja drogo-
wa gminy Łęczna dofinansowana z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Lubartów S.A. Prace objęte są 
6-letnią gwarancją. Koszt inwestycji to 
4,2 mln zł.

– Nowa droga w optymalny sposób łą-
czy osiedla Bobrowniki i Niepodległości 
ze szpitalem. Dotychczas lecznica była 
skomunikowana wyłącznie z ulicą  Kra-
snystawską – podkreślał po uroczystości 
Teodor Kosiarski, burmistrz Łęcznej.

Krzysztof Bojarski, dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej, zaznaczył, że 
dodatkowy dojazd do szpitala wyelimi-
nował możliwość zablokowania jedynej 
drogi do szpitala, podnosząc tym samym 
bezpieczeństwo mieszkańców. Nie bez 
znaczenia jest też ułatwienie pacjen-
tom i personelowi dotarcia do szpitala. 
Zbudowana pętla autobusowa umożli-
wi zorganizowanie kursów komunikacji 
zbiorowej.

(14 grudnia) W obecności wojewody lubelskiego Przemy-
sława Czarnka, starosty Romana Cholewy oraz burmistrza 
Łęcznej Teodora Kosiarskiego uroczyście oddano do użytku 
nową ulicę łączącą osiedla Bobrowniki i Niepodległości 
z Pasternikiem. Jest też wygodny chodnik, bezpieczna ścież-
ka rowerowa oraz pętla autobusowa (bezpośrednio przy 
szpitalu). Ta niezwykle potrzebna inwestycja wyeliminowała 
problem dojazdu i dojścia do szpitala.

Krajobraz przed inwestycją Ścieżka do szpitala, zwana „wydeptem”, była uciążliwością zupełnie nieprzystającą do realiów XXI wieku. 
Priorytetem było solidne i przemyślane zaplanowanie nowej drogi, by służyła przez długie lata.
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Dobiegają końca prace na odcinku 
drogi wojewódzkiej w Łęcznej. To 
część większego zadania: remontu 
drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka 
– Łęczna – Biskupice na odcinku 
22+073 do 40+245 z wyłączeniem 
mostu na rzece Wieprz w Cie-
chankach, który został odnowiony 
wcześniej.

Remont był konieczny ze względu 
na uciążliwe, niebezpieczne koleiny 
oraz spękania nawierzchni i obe-
rwania jej krawędzi. Na znacznej 
długości drogi występowały zawy-
żone pobocza. Brakowało sprawne-
go odwodnienia, a kanalizacja desz-
czowa oraz rowy przydrożne były 
zamulone i niedrożne. 

W wyniku przebudowy dro-
ga zyskała właściwą geometrię, 
a szerokość zwiększyła się do 7 m.
Konstrukcja jest wzmocniona lub 
całkowicie wymieniona. Rozbu-
dowano skrzyżowania. Na całej 
długości wybudowano ścieżkę ro-
werową. Połączyła się ona z siecią 
ścieżek rowerowych w Łęcznej.

Skrzyżowanie ulic Krasnystaw-
skiej i Wyszyńskiego zostało prze-
budowane na rondo. W pobliżu 
przygotowano zatokę do kontroli 
i ważenia pojazdów przez Inspek-
cję Transportu Drogowego. Od tego 
miejsca w kierunku szpitala prowa-
dzi chodnik (po jednej stronie jezd-
ni). Samochody zjeżdżające w lewo 

do szpitala i w kierunku ulicy Nad-
wieprzańskiej nie blokują już drogi 
jadącym na wprost, ponieważ zo-
stał wydzielony pas zjazdowy. 

Remont na terenie gminy Łęczna 
objął także modernizację mostu 
na rzece Stawek w Zakrzowie oraz 
utworzenie pasa zjazdowego dla 
jadących od strony Milejowa do Le-

opoldowa i dalej. Rozbudowano lub 
przebudowano zjazdy na działki 
przyległe do drogi oraz pasy drogo-
we i drogi serwisowe, zapewniają-
ce dojazd do pól.

Na 2018 r. zaplanowano remont 
części innej drogi wojewódzkiej – 
od krzyżówek na „górce” przez No-
wogród, aż do Kijan.

Krasnystawska – finisz remontu

Gmina Łęczna zajęła pierwsze 
miejsce w Rankingu Gmin Lubel-
szczyzny 2017! Nagrodę w imieniu 
gminy Łęczna odebrał w Janowie 
Lubelskim sekretarz Jerzy Małek.

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej – Regionalny Ośrodek 
w Lublinie we współpracy z Urzę-
dem Statystycznym w Lublinie spo-
rządziła Ranking Gmin Lubelszczy-
zny 2017, którego wyniki są oparte 
o dane statystyki publicznej za 
rok 2016. Ocenie poddawane były 
wszystkie gminy z województwa lu-
belskiego, ale z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu. 

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonie-
nie i promowanie gmin wyróżnia-
jących się pod względem rozwoju 
społeczno-gospodarczego na tere-
nie woj. lubelskiego. Metodą oceny 

poziomu rozwoju gminy jest synte-
tyczny wskaźnik rankingowy wyli-
czony w oparciu o 11 wskaźników 
mierzących m.in. potencjał, aktyw-
ność i wyniki osiągane przez gminę 
w sferze gospodarczej i społecznej.

 Kategorie/dane statystyki pu-
blicznej za rok 2016, na podstawie 
których Urząd Statystyczny w Lu-
blinie wspólnie z fundacją opraco-
wały Ranking Gmin Lubelszczyzny 
2017:
1) dochody własne na 1 miesz-

kańca,
2) wydatki majątkowe inwesty-

cyjne na 1 mieszkańca,
3) wydatki na administrację pu-

bliczną na 1 mieszkańca,
4) budżety środków europejskich 

na 1 mieszkańca,
5) podmioty gospodarcze zareje-

strowane w rejestrze REGON 

na 10 tys. mieszkańców,
6) udział ludności w wieku pro-

dukcyjnym w ludności ogółem, 
7) saldo migracji na 1 tys. miesz-

kańców dane za 2016 rok
8) wydatki majątkowe inwesty-

cyjne na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska na 
1 mieszkańca, 

9) czytelnicy bibliotek publicz-
nych na 1 tys. mieszkańców,

10) przyrost naturalny na 1 tys. 
mieszkańców,

11) zadłużenie gmin na dochód 
ogółem.

Nagroda to ogromne wyróżnie-
nie dla naszej gminy i jej miesz-
kańców. Ranking oparty był o dane 
statystyczne, a o samym konkursie 
dowiedzieliśmy się dopiero kilka 
dni temu. Tym bardziej cieszy nas 
fakt zajęcia pierwszego miejsca.

Łęczna na pierwszym miejscu
Rankingu Gmin Lubelszczyzny

Statystyka wskazała lidera

Do Łęcznej dotarła bardzo dobra wiadomość. Gmina 
pozyskała ponad 2,3 miliona złotych z Unii Europej-
skiej na kompleksową termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ulicy Szkolnej. Cały koszt 
tego etapu inwestycji to 4 miliony.

Termomodernizacja szkoły to modernizacja insta-
lacji elektrycznej, c.o., odgromowej, wymiana części 
instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji fotowolta-
icznej i dopiero docieplenie ścian zewnętrznych. W ra-
mach projektu termomodernizacją objęty zostanie 

również basen. Wymienione zostaną wszystkie okna, 
budynek zostanie ocieplony. Ratusz podtrzymuje, 
że poza powyższym projektem w przyszłości prace 
obejmą także wnętrze basenu – szatnie, instalacje 
służące oczyszczaniu wody i być może montaż dodat-
kowych atrakcji. Są pomysły na pozyskanie dodatko-
wych środków na to zadanie, by w miarę możliwości 
finansowych budżetu zrealizować to jak najszybciej.

Całkowita wartość projektu to 4 055 117,97 zł, 
a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 
2 311 679,46 zł

Spadek kosztów utrzymania, poprawa estetyki 
i wzrost wartości mienia komunalnego

Pewna termomodernizacja szkoły!
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Koniec prac
na Placu Powstań
Narodowych
Zakończyły się prace na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej. 
Miejsce nabrało rekreacyjno-reprezentacyjnego charakteru. Na 
wiosnę dostawione zostaną ostatnie ławki. Prawdopodobnie 
w przyszłym roku rozpocznie się dalszy etap rewitalizacji tej 
części osiedla. Zmiany obejmą parking przy cmentarzu parafial-
nym, a tereny zielone zostaną odnowione. Pojawią się nowe ciągi 
spacerowe. 

Koniec z chodzeniem do banku, 
staniem w długiej kolejce i pono-
szeniem prowizji za płatność. Te-
raz terminale będą znajdowały się 
w urzędzie.

To nie koniec nowości. W wyniku 
współpracy z Krajową Izbą Rozli-
czeniową S.A. (KIR) uruchomiona 
została usługa WebPOS Paybynet. 
Klienci naszego urzędu, będący 
użytkownikami aplikacji PeoPay 
i Blik, będą mogli szybko i wygod-
nie dokonywać płatności w trybie 
on-line. WebPOS Paybynet to in-
ternetowy odpowiednik terminala 
płatniczego. Usługa umożliwia 
znaczne uproszczenie realizowa-
nego dotychczas procesu wno-
szenia opłat. Urzędnik, który 
przyjmuje od klienta wniosek, po 
zalogowaniu się do systemu wpi-
suje kwotę opłaty administracyj-
nej i zatwierdza płatność. Następ-
nie, klient potwierdza transakcję 
za pomocą aplikacji PeoPay lub 
Blik na swoim smartfonie.

Możliwość dokonywania płat-
ności bezgotówkowych w urzędzie 
jest jednym z oczekiwań nowocze-
snego społeczeństwa. Rozpoczęcie 
przyjmowania np. podatków i opłat 
w formie bezgotówkowej przekła-
da się na pozytywne postrzega-
nie urzędów, jako innowacyjnych 
i przyjaznych mieszkańcom.

Popularność płatności bezgotów-
kowych wśród Polaków wyraźnie ro-
śnie, czego dobrym przykładem jest 
wzrost udziału płatności bezgotów-
kowych w ogólnej liczbie płatności 
detalicznych w porównaniu z gotów-
ką. 10 lat temu było to 2%, obecnie 
udział ten szacuje się na ponad 30%.

Płatności bezgotówkowe w urzędzie
Płać kartą lub smartfonem
Płatności bezgotówkowe wchodzą na dobre do administracji publicznej. 
Na początku 2018 roku Urząd Miejski w Łęcznej udostępni możliwość 
płatności kartą oraz smartfonem z wykorzystaniem aplikacji Blik 
i PeoPay. Otwiera to nowy rozdział w rozwoju technologicznym oraz 
bardzo ułatwi i przyśpieszy załatwienie sprawy w magistracie.

Do Łęcznej – na zaproszenie grupy 
Enea, która jest właścicielem ko-
palni LW Bogdanka – przyjechała 
grupa inżynierów z Japonii. Wizy-
ta ma związek z planami budowy 
elektrowni na zgazowany węgiel 
w Starej Wsi pod Łęczną.

Teren w Starej Wsi jest przygo-
towany pod inwestycję i znajduje 
odzwierciedlenie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego. 

Do spotkania delegacji z Japonii 

oraz przedstawicieli grupy Enea 
z zastępcą burmistrza Łęcznej 
Leszkiem Włodarskim oraz sekre-
tarzem Jerzym Małkiem doszło 
7 grudnia. 

Krzysztof Tchórzewski, mi-
nister energii, zapowiedział 
ostatnio, że przyszłość polskich 
elektrowni węglowych jest prze-
sądzona. W trakcie Forum Ekono-
micznego w Krynicy ogłosił dokoń-
czenie inwestycji w Kozienicach, 
Opolu, Jaworznie i Ostrołęce. 
Później Polska ma zrezygnować 

z węgla na rzecz m.in. elektrow-
ni jądrowej. Zaznaczył, że trwają 
prace nad bardziej ekologicznymi 
rozwiązaniami. Studium wykonal-
ności projektu technologii zgazo-
wania węgla dla produkcji energii 
elektrycznej przygotowują Bog-
danka i Enea. Siłownia miałaby 
mieć moc 500 MW.

Jedyna taka „czysta elektrownia 
na węgiel” działa w Japonii i to de-
legaci z Kraju Kwitnącej Wiśni po-
siadają technologię, która miałaby 
zostać przeniesiona do Łęcznej.

Wraca temat elektrowni.
Japończycy odwiedzili Łęczną
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(4 grudnia) Na cechowni kopalni 
w Bogdance odbyły się tradycyj-
ne uroczystości barbórkowe. Na 
górnicze święto licznie przybyli 
goście z całego województwa 
lubelskiego.

W trakcie uroczystości mówiono 
o tym, że kopalnia po kilku latach 
oszczędzania zaczyna przygoto-
wania do dużych inwestycji, m.in. 

w nowe pola wydobywcze. Podkre-
ślano plan zatrudnienia w przy-
szłym roku 300 nowych pracow-
ników.

Jednym z zaproszonych go-
ści był burmistrz Łęcznej Teodor 
Kosiarski, który ponad 20 lat pra-
cował w górnictwie na wszystkich 
szczeblach hierarchii. Był dyrek-
torem technicznym i inwestycyj-
nym Kopalni Węgla Kamiennego 

„Bogdanka” oraz wiceprezesem 
zarządu ds. technicznych KWK 
„Bogdanka”

– Dziękuję wszystkim byłym 
i obecnym zarządom za możliwość 
owocnej współpracy i życzę, żeby 
kolejne 35 lat było pasmem suk-
cesów, a przede wszystkim szczę-
śliwej pracy górniczej – mówił 
T. Kosiarski. Burmistrz nawiązał 
do popularnego powiedzenia, że 

Polska wstaje z kolan. Życzył gór-
nikom, szczególnie tym pracują-
cym na ścianach, by i oni powstali 
z kolan. W ten sposób nawiązał do 
oczekiwań, iż w polu wydobyw-
czym „Ostrów” ściany będą mieć 
miąższość przynajmniej dwóch 
metrów i górnicy będą mogli praco-
wać na stojąco. Nie zapomniał tak-
że o najważniejszych życzeniach: 
tyle samo wyjazdów co zjazdów!  

Barbórka w Bogdance

Z inicjatywy klubu Górnik Łęczna S.A. w łęczyńskich 
placówkach szkolnych odbywa się konkurs wiedzy 
„Łęczna moim miastem, Górnik moim klubem”. 
Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz 
Łęcznej Teodor Kosiarski.

W wielkim teście wiedzy o mieście Łęczna i klubie 
piłkarskim Górnik biorą udział uczniowie klas VI-VII 
szkół podstawowych oraz II-III klas gimnazjalnych. 
W pierwszym etapie swoją wiedzę sprawdziło aż 641 
uczniów. Wszyscy zmagali się z 25 pytaniami. Pięć 
pytań dotyczyło historii oraz symbolów miasta, a 
dwadzieścia klubu piłkarskiego Górnik, jego historii i 
teraźniejszości.

Największym zasobem wiedzy po pierwszym etapie 
może pochwalić się trójka uczniów: Zuzanna Jaku-
bowska (klasa VI C, Szkoła Podstawowa nr 2), Kacper 
Ptasiński (klasa VI D, SP nr 4) oraz Michał Bojarski 
(klasa III C, Gimnazjum nr 1). Cała trójka poprawnie 
udzieliła odpowiedzi na 23 pytania, popełniając tyl-
ko dwa błędy. Każdorazowo rozwiązywaniu testów 
przez uczniów towarzyszyła wizyta piłkarzy Górnika 

Łęczna, podczas której uczniowie mieli możliwość za-
dawania pytań i zrobienia pamiątkowych zdjęć. Mło-
dzież pytała sportowców m.in. o ich zainteresowania, 
radzenie sobie ze stresem, o zawodników, którzy ich 
inspirują, stosowanie diety oraz jak wygląda dzień 
piłkarza.

– Piłkarze byli bardzo ciepło i sympatycznie przyj-
mowani przez uczniów, co tylko pokazuje, że Górnik 
Łęczna pełni bardzo ważną rolę w lokalnym środowi-
sku – mówi Grzegorz Szkutnik, pomysłodawca kon-
kursu, na co dzień specjalista ds. marketingu w Gór-
nik Łęczna S.A. – Cieszę się, że inicjatywa spotkała 
się z tak dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że 
w kolejnych etapach uczniowie będą również dobrze 
się bawić rozwiązując nowe zagadki o Łęcznej i klubie 
Górnik. 

Na koniec każdego spotkania wszyscy ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe zakładki do książki. 
W drugim etapie, który odbędzie się w połowie stycz-
nia 2018 roku, na uczniów czekają atrakcyjne upo-
minki ufundowane przez gminę Łęczna oraz klub Gór-
nik Łęczna.

Klub w parze z miastem
Moja Łęczna, mój Górnik

zdjęcia: Andrzej Mikulski
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6 grudnia, w mikołajki, tuż przed 
godziną 17 plac przed Urzędem 
Miejskim w Łęcznej zapełnił się 
mieszkańcami całego powia-
tu łęczyńskiego. Było bardzo 
licznie, bardzo głośno i bardzo 
kolorowo!

Na placu pojawiło się ponad 
200 osób czekających na zapale-

nie choinki, świątecznej ciuchci 
i wizytę Świętego Mikołaja. Gość 
z Laponii, po ciepłym przywita-
niu, wspólnie ze zgromadzonymi 
rozpoczął odliczanie i rozświetlił 
świąteczne drzewko.

Później przyszedł czas na 
wspólne zdjęcia i podzielenie się 
łakociami z licznie zgromadzonymi 
na placu dziećmi.

Niektórzy dopatrywali się przy-
padkowego podobieństwa ubra-
nego na czerwono Św. Mikołaja 
do zastępcy burmistrza Leszka 
Włodarskiego, ale jest to niemożli-
we, bo gość z Laponii ma przecież 
długą i gęstą brodę.
Łęczyńska lokomotywa z trze-

ma wagonikami, oświetlona jest 
blisko 12 tysiącami światełek. 

Z kolei choinkowe drzewko (8,8 m 
wysokości) ozdobione jest bomb-
kami, kokardami i 7 tysiącami 
lampek. 

Ratusz od 2014 roku inwestuje 
w świąteczną iluminację. Ozdoby 
umieszczone są również na miej-
skich latarniach w najważniej-
szych ciągach komunikacyjnych, 
w tym alei Jana Pawła II.

Rynek świątecznie rozświetlony

Celem festiwalu jest przypomnienie i kultywowa-
nie pięknej staropolskiej tradycji: jasełek, śpiewa-
nia kolęd, chodzenia z szopką, a także prezentacja 
przykładów literackich nawiązujących do tradycji 
Święta Bożego Narodzenia lub tematyki zimowej.

Organizator (Centrum Kultury w Łęcznej) zachę-
ca do udziału: zespoły teatralne, grupy poetyckie, 

grupy kolędnicze. Wiek uczestników 6 – 18 lat. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 stycznia 2018 r. 
Prezentacje wykonawców odbędą się w 12 stycz-
nia 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w 
Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

Po każdej prezentacji organizatorzy zaprasza-
ją opiekunów artystycznych na omówienia z Radą 
Konsultantów.

XIII Zimowy Festiwal Teatralny
„Hej Kolęda, Kolęda” Łęczna 2018 Organizatorzy zapewniają: oświetlenie (re-

flektory i halogeny), sprzęt nagłośnieniowy do 
odtwarzania muzyki (z CD i pamięci USB) oraz 
fortepian.

Widowiska teatralne prezentowane są bez 
użycia mikrofonu. Prezentacja nie może przekra-
czać 20 minut. Po występach uczestników festi-
walu organizatorzy zapraszają na poczęstunek.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin festiwalu 
dostępne są na stronie Centrum Kultury w Łęcz-
nej: www.ck.leczna.pl
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Po raz dziewiąty w Centrum 
Kultury w Łęcznej odbył się 
Turniej Szachowy o „Kordzik 
Górniczy”. 

(3 grudnia) W sali widowisko-
wej CK rywalizowało 67 zawod-
ników z Polski i Ukrainy. Roz-
grywki odbywały się systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 
rund w tempie 15 minut dla za-
wodnika. W kategorii seniorów 
pierwsze miejsce oraz nagrodę 
pieniężną i Kordzik Górniczy 
zdobył Mirosław Grabarczyk 
– arcymistrz międzynarodowy 
pochodzący z Płocka, drugie 

–  Paweł Stoma, trzecie – Piotr 
Turowski. 

W kategorii juniorów do 14 
lat: 1. miejsce zajął Kamil Ci-
sek, 2. – Mateusz Bojczewski, 
3. – Daria Sawa, a w kategorii 
juniorów do 10 lat: 1. miejsce 
Paweł Gromek, 2. – Szymon 
Suska, 3. – Tomasz Topolan.

Sędziował Zbigniew Pyda. 
Organizatorzy: Centrum Kul-
tury w Łęcznej, Lubelski Klub 
Szachowy, Związek Zawodowy 
„Kadra” Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A. Partnerem strate-
gicznym turnieju był Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” S.A.

O ile przepiórkę, bociana lub 
srokę większość z nas rozpozna 
bez trudu, to już ze zidentyfiko-
waniem licznie występujących 
w Łęcznej kopciuszka, poklą-
skw, kapturka, łozówki może być 
problem. Jeszcze trudniej może 
być przy gatunkach rzadkich jak 
np. remiz, zimorodek, pójdźka. 
Pomocna zatem będzie wydana 
właśnie książka „Ptaki Łęcznej”.

Gmina Łęczna wydała książkę 
zawierającą opis 50 gatunków 
ptaków występujących na terenie 
miasta, ich liczebności i różnorod-
ności. Publikacja to efekt obser-
wacji i badań wykonanych przez 
ornitologów. 

W książce znajdują się koloro-
we zdjęcia ptaków wraz ze szcze-
gółowym opisem, co pozwala na 
rozpoznanie gatunku nawet przez 
osobę o nikłej wiedzy ornitolo-
gicznej. Jest też mapka obrazują-
ca występowanie poszczególnych 
gatunków na terenie miasta oraz 
informacje  praktyczne dotyczą-
ce ich obserwacji i życia (np. pory 

dnia i roku, w których można słu-
chać śpiewu danego gatunku, 
sposób dokarmiania, informacja 
czy to gatunek zimujący w Polsce 
itp.). Nie brak w książce ciekawo-
stek. Dowiemy się m.in., że poklą-
skwa potrafi naśladować głosy 
innych ptaków. 

Książka „Ptaki Łęcznej” została 
opracowana przez dr. Grzegorza 
Grzywaczewskiego pracownika 
Katedry Zoologii, Ekologii Zwie-
rząt i Łowiectwa Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie oraz 
Łukasza Bednara. Wydanie dofi-
nansował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. 

Album „Ptaki Łęcznej” już nie-
bawem dostępny będzie w łęczyń-
skich szkołach i bibliotekach. My 
dla naszych, zainteresowanych 
publikacją, czytelników przy-
gotowaliśmy kilka egzemplarzy 
książki. Będzie je można wygrać 
w konkursach. Szczegóły podamy 
tuż po Nowym Roku na stronie 
www.leczna.pl oraz w serwisach 
społecznościowych.

Matylda Wójcik (12 lat) zdobyła pierw-
sze miejsce w kategorii 9-13 lat w XVI 
Edycji Konkursu Plastycznego Anioł 
– muśnięcie skrzydeł 2017 r. za pracę 
graficzną w technice linorytu. Dzieło 
powstało w pracowni plastycznej Cen-
trum Kultury w Łęcznej pod kierunkiem 
instruktora Pawła Brodzisza. Na ogól-
nopolski konkurs plastyczny zorganizo-
wany przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
wpłynęło blisko 1000 prac. 

Nie jest to jedyny sukces Matylda Wój-
cik. Młoda artystka otrzymała także wy-
różnienie za pracę wykonaną w technice 
pasteli olejnej w I Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym Profilaktyka! Niech rak 
nas unika zorganizowanym przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyń-
skiego w Zamościu. Konkurs ten został 
rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r.

Już od kilku lat Urząd Miejski 
w Łęcznej przygotowuje kalen-
darze na nowy rok. Nie inaczej 
będzie tym razem. W tym miejscu 
serdecznie dziękujemy Katarzynie 
Kowalskiej, Sławomirowi Pięcia-
kowi, Andrzejowi Mikulskiemu, 
Łukaszowi Trojanowskiemu oraz 
Radosławowi Czarneckiemu za 
nieodpłatne udostępnienie wyko-
rzystanych w kalendarzu fotografii.

Wzorem lat ubiegłych część ka-
lendarzy zostanie sprezentowana 
mieszkańcom gminy. Będzie je 
można otrzymać najwcześniej od 
10 stycznia 2018 r. w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy 
Placu Kościuszki 22.

(24 listopada) W sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Łęcznej 
odbyła się promocja 30. numeru 
„Merkuriusza Łęczyńskiego” 
wydanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

Tegoroczną edycję lokalnego 
rocznika otwiera artykuł prof. dr. 
hab. Janusza Łosowskiego po-
święcony konferencji naukowej 
o dziejach Łęcznej od czasów 
prehistorycznych aż do współ-
czesnych. Z kolejnych artykułów 
można poznać nieznane wątki 
z biografii biskupa płockiego, ks. 
Hieronima Antoniego Szeptyc-
kiego, który był jednym z dwóch 
duchownych wśród licznego gro-
na właścicieli dóbr łęczyńskich 
(autor dr J. Ewa Leśniewska); 
sylwetki łęczyńskich burmistrzów 
z okresu zaboru rosyjskiego (au-
tor dr Monika Bogusz) oraz histo-
rię funkcjonowania parafii unic-
kiej pw. św. Mikołaja w Dratowie 
(autor Sławomir Braniewski). Dr 
Marek Edward Nita przybliżył 
postać ks. Jana Szczepańskiego, 
którego zamordowano w pierw-
szych latach powojennej Polski. 

Miłośnik kolejnictwa, Jarosław 
Szczuryk vel Szczerba, opisuje 
funkcjonowanie kolejki wąskoto-
rowej, która kursowała na trasie 

Bystrzycza – Łęczna w latach II 
Rzeczypospolitej. Kolejną część 
cyklu meldunków policyjnych z lat 
30. XX w. przygotował J. Łosowski. 
Znajdziemy w nich m.in. wzmian-
kę o wykryciu przez miejscowych 
stróżów prawa nielegalnej zbiórki 
na Międzynarodową Organizację 
Pomocy Rewolucjonistom, prze-
prowadzonej przez miejscowych 
sympatyków KPP podczas wesela 
żydowskiego w Łęcznej. 

Jolanta Chwałczyk opisuje 
wystawę plenerową „Łęcznianie. 
Elegancja-Francja” zaprezento-
waną podczas tegorocznego lata 
na pl. Kościuszki. W „Merkuriuszu 

Łęczyńskim” znalazły się wszyst-
kie fotografie z tej wystawy wraz 
z ich opisami. Marzena Olędz-
ka przybliża sylwetkę Wacława 
Perzyńskiego, laureata nagrody 
„Łęczyński Odyniec Kultury” za 
rok 2016, opiekuna Izby Regional-
nej i regionalisty. W numerze zna-
lazły się również najlepsze prace 
w konkursie literackim zorganizo-
wanym z okazji 550-lecia nadania 
prawa miejskiego pt. „Ten jeden 
dzień”, fotorelacja z XX Festiwalu 
Kapel Ulicznych i Podwórkowych 
Łęczna 2017, informacje o dzia-
łalności Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łęczyńskiej, relacja z uro-
czystości i sylwetki nagrodzonych 
tytułem Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Łęczna oraz kalendarium 
wydarzeń kulturalnych w naszym 
mieście obejmujących okres lipiec 
2016 – czerwiec 2017.

„Merkuriusz Łęczyński” wyda-
wany jest od 1985 r. Obecnie skład 
redakcji tworzą: Eugeniusz Mi-
siewicz – red. nacz. i Paweł Bro-
dzisz, a za opracowanie graficzne 
odpowiadał Mariusz Bartniczuk. 
Publikacja powstała przy wspar-
ciu finansowym Gminy Łęczna 
i Województwa Lubelskiego. Te-
goroczny numer oraz wszystkie 
poprzednie można pobrać ze stro-
ny towarzystwoleczna.pl.  (TPZŁ)

(7 grudnia) Podsumowano zmagania sportowe 
GKS Górnik Łęczna – Ekstraliga Kobiet w 2017 roku. 
Z pewnością mijającą rundę jesienną zawodniczki 
mogą uznać za niezwykle udaną. Do pasma sukcesów 
należy zaliczyć rozgrywki w ekstralidze zakończone 
na II miejscu, awans do ćwierćfinału Pucharu Polski 
oraz liczne powołania do reprezentacji Polski. Dodat-
kowo nasz klub otrzymał aż trzy nominacje w XIII Ple-
biscycie Sportowiec Roku Województwa Lubelskiego 

2017 w kategoriach: Drużyna Roku – Górnik Łęczna 
(drużyna kobiet), Trener Roku – Piotr Mazurkiewicz 
oraz Sportowiec Roku – Ewelina Kamczyk. 

Zastępca burmistrza Łęcznej Leszek Włodarski 
pogratulował sukcesów oraz podziękował za niezwy-
kłe emocje sportowe, których dostarczają piłkarki. 
Podkreślił również ogromną rolę sukcesów sporto-
wych w promocji miasta. 

 (fot. Tomasz Pastuszak)

Merkuriusz po raz trzydziesty

Skrzydlata książka Limitowane
gminne
kalendarze

Ubiegłoroczna nieobecność Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Łęcznej rodziła obawy, 
że piękna idea niesienia bezinteresownej pomocy 
potrzebującym na zawsze opuści nasze miasto. Na 
szczęście tak się nie stało. Po rocznej absencji WOŚP 
powraca do nas. Nieliczni wiedzą, że do tej pory fun-
dacja Jurka Owsiaka przekazała do łęczyńskiego 
szpitala sprzęt na wartość ponad 1 mln zł. Podobnie 
jak w ostatnich latach organizacji i kierowania zbiór-
ką podjął się Leszek Włodarski, zastępca burmistrza 
Łęcznej. 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy został utworzony przy Centrum Kultury 
w Łęcznej, które jednocześnie zorganizuje imprezę 
towarzyszącą kweście. Mieszkańcy miasta ponownie 
nie zawiedli. Organizatorzy potrzebowali zaledwie ty-
dzień na skompletowanie grupy wolontariuszy, wśród 
których są osoby w wieku od 9 do 67 lat. W ramach im-
prezy towarzyszącej, która odbędzie się w hali Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łęcznej, zaplanowano występy 
wokalno-taneczne uczniów szkół z terenu gminy.

Kulminacją spotkania będzie koncert zespołu 
News, który w ostatnich miesiącach odnosi ogrom-
ne sukcesy, goszcząc na prestiżowych pozycjach list 
przebojów rozgłośni telewizyjnych i radiowych. Nie-

odzownym elementem Finału WOŚP będzie aukcja 
niepowtarzanych przedmiotów przeprowadzona pod-
czas koncertu oraz, jeśli dopiszą sponsorzy, Świateł-
ko do Nieba. Wszystko to 14 stycznia 2018 r. Więcej 
o akcji na fb.com/wospleczna

WOŚP wraca do Łęcznej

Dziewczyny na medal

Laureatka z Łęcznej

O Kordzik Górniczy
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