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ŁĘCZNA

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Koronawirus zdominował 
otaczającą nas rzeczywistość. 
Zmusił do zmiany planów 
oraz przewartościowania 
wielu codziennych postaw. 
Na szczęście problemy 
gospodarcze, które wywołał, nie 
przeszkodziły nam w realizacji 
gminnych inwestycji. Wszystko 
wskazuje na to, że rok zakończy 
się pełną realizacją założeń.

Spichlerz
przebudowany

Za nami ostatni etap przebudowy budynku spichlerza na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Roboty budowlane zakończyły 
się już w pierwszym kwartale tego roku, a zaraz po tym rozpoczęto 
realizację dostaw wyposażenia. Budynek jest już gotowy do pełnie-
nia swoich funkcji.  >> str. 2-3

Mieszkańcy
podzielili
20 złożonych wniosków, blisko pół tysiąca oddanych głosów i 302 
tysiące złotych do rozdysponowania. Przedstawiamy projekty, 
które wygrały w tegorocznej edycji budżetów ogólnomiejskich oraz 
osiedlowych i które zostaną wpisane przez burmistrza do budżetu 
gminy Łęczna na rok 2021.   >> str. 7

Wyremontujemy 
Wiklinową

Kto za śmieci
nie płaci?
W Łęcznej sprawdzi to aplikacja
Komputerowe oprogramowanie wskaże osoby, które pomimo zamieszkiwania w gminie Łęczna nie 
wnoszą opłaty, za śmieci. Dobiega końca aktualizacja bazy danych, która posłuży do analizy krzyżowej. 
W kontrolę włączy się także Straż Miejska.  >> str. 9

>> str. 8

Będzie więcej zieleni
W listopadzie, korzystając z dobrej pogody, w Łęcznej posadzono 240 m2 krzewów oraz 115 drzew, 
m.in.: graby kolumnowe, świerki serbskie oraz pięknie kwitnące wiśnie piłkowane Amanogawa 
i Kanzan.  >> str. 10
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Za nami ostatni etap przebudo-
wy budynku spichlerza na po-
trzeby Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Roboty budowla-
ne zakończyły się już w pierw-
szym kwartale tego roku, a zaraz 
po tym rozpoczęto realizację 
dostaw wyposażenia. Budynek 
jest już gotowy do pełnienia 
swoich funkcji.

Wybudowany w 1883 roku spi-
chlerz jest pozostałością pobli-
skiego folwarku, który stworzył 
pod koniec XIX wieku Jan Got-
tlieb Bloch. W następnych latach 
spichlerz, jako część folwarku, 
przechodził w ręce kolejnych wła-
ścicieli, aż w 1946 roku, po refor-
mie uwłaszczeniowej, przeszedł 
na własność skarbu państwa. 
W latach sześćdziesiątych ub.w. 
na terenie folwarku utworzono 
PGR i gospodarstwo ogrodnicze. 
Budynek główny pełnił wtedy 
funkcję magazynu zbożowego, 
a dobudówka służyła m.in. jako 
magazyn akumulatorów. Taki stan 
rzeczy trwał do początku lat dzie-
więćdziesiątych. Od tego czasu 
nieużytkowany przez lata budynek 
stopniowo popadał w ruinę, aż do 
chwili, gdy zdecydowano o nada-
niu mu nowej funkcji.

Projekt zakładał, że dostoso-
wany do potrzeb Środowiskowe-
go Domu Samopomocy budynek 
spichlerza będzie posiadał trzy 
kondygnacje nadziemne i podpiw-
niczenie, otrzyma nowe stropy, 
klatkę schodową i szacht windowy. 
Z dawnego budynku głównego za-
chowano tylko ściany zewnętrzne. 
Przybudówka została rozebrana 
i wybudowana od nowa. Nad bu-
dynkiem głównym położono nowy 
dach dwuspadowy pokryty blachą, 
a nad przybudówką taras wido-
kowy. Przed budynkiem powstały 
utwardzone miejsca parkingowe, 
ciągi piesze i drogi manewrowe.
Środowiskowy Dom Samopomo-

cy pełni rolę ośrodka wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
z terenu miasta i gminy Łęczna 
oraz gmin ościennych. W ciągu 
ponad 20 lat istnienia mieścił się 
już w czterech lokalizacjach. Na 
początku był to budynek zajazdu 
Mustang, który spłonął w 1999 
roku, następnie budynek przy uli-
cy Obrońców Pokoju, w którym 
mieści się Przedszkole Nr 4. Po 
drodze był jeszcze pobyt w bu-
dynku plebanii przy ulicy Święto-
duskiej i w końcu lokal przy ulicy 
Akacjowej.

Przebudowa i rozbudowa 
spichlerza umożliwiła zmianę 

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” 
został zrealizowany ze środków własnych gminy Łęczna oraz następujących źródeł: 

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 538 032,39 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa 461 460 43 zł, 

- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540 000 zł.

Przebudowa spichlerza
w Podzamczu zakończona

Lata 30. XX w. fot. W. Ziółkowski, ze zbiorów TPZŁ

Lata 80. XX w., fot. B. Brodzisz

Stan w roku 2013

sposobu użytkowania budynku 
i umieszczenie w nim Środowi-
skowego Domu Samopomocy. Do-
celowo będzie w nim przebywało 
60 podopiecznych pod opieką 
specjalistów. W wyniku przebu-
dowy powstał 4-kondygnacyjny 
obiekt o powierzchni użytkowej 

ponad 1100 m2 i kubaturze po-
nad 5100 m3, przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

W piwnicy spichlerza znajdu-
je się sala doświadczania świata 
i sala rehabilitacji ruchowej oraz 
szatnie wraz z zapleczem sanitar-
nym. W piwnicy dobudówki miesz-

Listopad 2018

Czerwiec 2019

Styczeń 2019

Szanowni Czytelnicy!
Po długiej przerwie oddajemy w Państwa ręce ostatnie w tym roku 
połączone wydanie „Biuletynu Informacyjnego”. W numerze znaj-
dziecie Państwo podsumowanie wydarzeń z ostatnich miesięcy. 
Pomimo pandemii gminne inwestycje realizowane były bez prze-
szkód i zostały zrealizowane zgodnie z planem. W międzyczasie 
w Łęcznej odbyła się duża sportowa impreza oraz kilka wydarzeń 
kulturalnych. Mieszkańcy wybrali także zadania realizowane w ra-
mach budżetów osiedlowych i ogólnomiejskich. Zacieśniona została 
także współpraca sportowa z Górnikiem Łęczna. O tym wszystkim 
przeczytacie państwo w „Biuletynie Informacyjnym”. Miłej lektury!

redaktor naczelny
Grzegorz Kuczyński 
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czą się pomieszczenia techniczne, 
magazyn i zaplecze socjalne kuch-
ni oraz pralnia.

Na parterze głównego budynku 
wydzielono przestrzeń otwartą, 
w której umieszczono recepcję 
z szatnią, poczekalnię dla od-
wiedzających oraz minibar z za-
pleczem. W części północno-za-
chodniej wyznaczono zaplecze 
administracyjno-biurowe.

Na parterze dobudowanej czę-
ści znajduje się kuchnia z przygo-
towalnią, zmywalnią i magazynem 
podręcznym oraz jadalnia połą-
czona z tarasem. Przy połączeniu 
spichlerza z dobudówką - toalety 
ogólnodostępne, winda oraz pokój 
pracownika socjalnego.

Na pierwszym piętrze w części 
spichlerza i w dobudówce znajdu-
ją się sale zajęciowe z zapleczem 

sanitarnym. Dodatkowo w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa uczest-
ników na piętrze umieszczono po-
kój psychologa i pielęgniarki.

Na poddaszu powstał hol re-
kreacyjny połączony z wyjściem 
na taras widokowy. W pozostałej 
części budynku urządzono cztery 
jednoosobowe mieszkania trenin-
gowe oraz dwa dwuosobowe po-
koje interwencyjne wyposażone 

w osobne łazienki.
Po zakończeniu robót budowla-

nych rozpoczęło się wyposażanie 
obiektu. Od marca do połowy li-
stopada do spichlerza przyjechało 
z całej Polski wyposażenie o łącz-
nej wartości ponad 200 tysięcy 
złotych. Zakupiono m.in. laptopy 
z oprogramowaniem, wyposażenie 
zaplecza kuchennego, sprzęt AGD, 
sprzęt do rehabilitacji i ćwiczeń fi-

zycznych, wyposażenie mieszkań 
treningowych, meble, stoły robo-
cze, szafy szatniowe i ubraniowe, 
regały magazynowe.
Łączne koszty projektu pn. 

„Przebudowa budynku spichlerza 
w Podzamczu na potrzeby Środo-
wiskowego Domu Samopomocy” 
wyniosły 6,45 mln zł. Ponad po-
łowa tej kwoty to dofinansowanie 
zewnętrzne.

Marzec 2020 Maj 2020

Grudzień 2020 Grudzień 2020

Grudzień 2020 Grudzień 2020
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Zakończyła się budowa kładki nad ulicą 
Lubelską w Łęcznej. Komisja odbioro-
wa zakończyła już swoje prace. Trwają 
formalności związane z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie. Na pierwsze 
spacery kładką zapraszamy w styczniu 
2021 roku.

Kładka łącząca Stare Miasto z nowymi łę-
czyńskimi osiedlami to pomysł, który prze-
wijał się w koncepcjach zagospodarowania 
naszego miasta. Powrócił do niego architekt 
Tadeusz Michalak – autor koncepcji zago-
spodarowania przestrzeni publicznej Stare-
go Miasta. Pomysł ten poparli mieszkańcy 

Łęcznej uczestniczący w konsultacjach spo-
łecznych dotyczących rewitalizacji. Dzięki 
wsparciu funduszy europejskich koncepcja 
mogła się urzeczywistnić.

Prace rozpoczęły się od przebudowy 
sieci energetycznej i kanalizacji deszczo-
wej na terenie przy projektowanej kładce. 

Następnie rozpoczęło się wiercenie otwo-
rów pod pale fundamentowe. Specjalna 
maszyna – palownica przy pomocy świdra 
o średnicy 90 cm wywierciła 8 otworów 
o głębokości 8 m, które po zazbrojeniu i za-
betonowaniu stały się podstawą dla funda-
mentów kładki. W czerwcu rozpoczęła się 

Lokalizacja kładki -  wzdłuż jednej z głównych osi widokowych Starego MiastaTeren, na którym „wyrosła” kładka

Kładka nad Lubelską gotowaKładka nad Lubelską gotowa
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Budowa kładki nad ulicą Lubelską jest elementem projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” realizowanego przez Gminę Łęczna
w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

budowa stóp fundamentowych i przyczółków przy ulicy 
11 Listopada i Lubelskiej.

Na początku sierpnia rozpoczęto układanie stalowej kon-
strukcji - tzw. ustroju niosącego kładki. Tworzą go 3 stalowe 
przęsła złożone z 4 dwuteowych dźwigarów każde. Przęsła 
kładki mają łączną długość 72 m i opierają się na przyczół-
kach i podporach. Konstrukcję dostarczyła Huta Pokój w Ru-
dzie Śląskiej.

W październiku zakończono betonowanie nawierzchni 
kładki i rozpoczęły się prace wykończeniowe. Ustawiono 
balustradę kładki i oświetlenie. Gotowy obiekt ma dłu-
gość 78 i szerokość 4 m. Łączy Stare Miasto z nową czę-
ścią Łęcznej, a ponadto umożliwia bezpieczne pokonanie 
ulicy Lubelskiej. Kładka zlokalizowana jest wzdłuż jednej 
z głównych osi widokowych Starego Miasta, biegnącej od 
Rynku II do kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Jest jednym 
z kluczowych elementów rewitalizacji Starego Miasta. 
W dalszym etapie prac rewitalizacyjnych w otoczeniu kład-
ki powstanie plac zabaw dla najmłodszych i miejsce wypo-
czynku dla starszych.
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W lipcu rozpoczęła się kolejna 
inwestycja związana bezpo-
średnio z rewitalizacją Starego 
Miasta. Po budowie kanalizacji 
i wodociągów oraz budowie 
kładki przyszedł czas na re-
konstrukcję kamienicy przy 
Rynku II. Umowa z wykonaw-
cą przewiduje, że za 3,2 mln 
złotych do końca przyszłego 
roku powstanie nowy budynek 
mieszkalno-usługowy.

W pierwszym etapie prac gro-
żący zawaleniem budynek został 
rozebrany. Podczas wykonywania 
wykopów wynikła konieczność 
wykonania robót dodatkowych 
spowodowanych występowaniem 
pod częścią budynku gruntów nie-
nośnych oraz odkryciem drugie-
go poziomu piwnic, który nie był 
zainwentaryzowany. Wykonano 
dodatkowe badania geologiczne 
podłoża i sporządzono projekt za-
mienny konstrukcji obejmujący: 
zabetonowanie starych piwnic, 
wzmocnienie podłoża poprzez 
wykonanie 47 pali betonowych, 
przeprojektowanie ław funda-

mentowych na płytę oraz prze-
projektowanie części ścian piwnic 
i stropu nad piwnicą.
Łącznie do zabetonowania sta-

rych piwnic i wykonania płyty fun-
damentowej zużyto ponad 600 ton 
betonu. Trwa betonowanie ścian 
piwnic. Następnym etapem będzie 
wykonanie płyty stropowej nad 
piwnicą i izolacja ścian piwnicy. 
Do stycznia przyszłego roku za-
kończy się tzw. stan zero budynku.

Po zakończeniu prac powsta-
nie podpiwniczony budynek pię-
trowy z poddaszem użytkowym. 
Na parterze przewidziano trzy 
większe lokale usługowe z wła-
snym zapleczem, które zostaną 
przeznaczone na Centrum Dzia-
łań Społecznych. Mieszkania 
socjalne (łącznie 12 lokali) zo-
staną umieszczone na parterze, 
piętrze i poddaszu. W budynku 
zostanie zainstalowane wyposa-
żenie umożliwiające pełnienie 
przewidzianych funkcji. Łączna 
powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 915,25 m2. Budynek zo-
stanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Trwa rekonstrukcja kamienicy

Rekonstrukcja kamienicy jest realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap”
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Obszar dzisiejszego Rynku II 
stanowi najstarszą historycznie 
część miasta. Ustalenia history-
ków wskazują, że tu właśnie wyty-
czono centralny plac lokowanego 
w 1467 r. miasta1. Pamiętajmy jed-
nak, że Łęczna jako osada istniała 
znacznie wcześniej, źródła pisane 
odnoszą się do roku 1252. Ba-
dawczo, zwłaszcza w zakresie ar-
cheologii, Rynek II jest obszarem 
niebywale ciekawym, a jednocze-
śnie najmniej poznanym. W ostat-
nich miesiącach rozpoczęto prace 
budowlane związane z budową 
kamienicy przy Rynku II w Łęcz-
nej. Inwestycja prowadzona jest 
w południowo-wschodnim narożu 
placu rynkowego, gdzie z Rynku II, 
wychodzi w kierunku wschodnim 
ulica łącząca rynek z ul. Party-
zancką oraz Krótką. Wykonane tu 
prace budowlane przyczyniły się 
do dokonania interesujących od-
kryć. Najważniejszym z nich jest 
ujawnienie drugiego poziomu mu-
rowanych piwnic.

Istnienie jednego podziemne-
go pomieszczenia, pod jednym 
z rozebranych budynków, było 

rzeczą wiadomą, jednak zagadko-
wo przedstawiała się możliwość 
wystąpienia dalszych piwnic. Ich 
obecność sugerowało zamurowa-
ne zejście znajdujące się w pierw-
szej piwnicy. Do ostatecznego od-
słonięcia piwnicy doszło w sposób 
nieplanowany, kiedy już po wyko-
naniu wykopu budowlanego na 
zaplanowaną głębokość około 3 m 
nastąpiło zapadnięcie się sklepie-
nia piwnicy, znajdującej się poni-
żej. Było to zaskoczeniem, bowiem 
wspomniane zejście, oddalone 
o około 7 m, kierowało się w inną 
stronę. Po ujawnieniu piwnicy wy-
konane zostało jej rozpoznanie. 
Ustalono, że jest to jedno prosto-
kątne pomieszczenie z łukowo 
ukształtowanym sklepieniem. Po-
mieszczenie to w całości zostało 
wykonane z cegieł. Piwnica już 
w XX wieku została częściowo za-
sypana i wtedy przestała spełniać 
swoją rolę, pozostawiono nato-
miast piwnicę wyższego poziomu. 
Wtedy też zbudowano rozebrane 
podczas omawianej budowy domy. 
W piwnicy znajdują się ściany 
wspierające ich fundamenty. Czas 

powstania piwnic, na podstawie 
obserwacji użytego materiału 
i techniki ich wykonania może być 
ustalony tylko w szerszych ramach 
chronologicznych: od 2. połowy 
XVIII do początków XIX wieku.

Poza rozpoznaniem piwnicy 
prace archeologiczne na miejscu 
budowy pozwoliły pozyskać inne 
materiały zabytkowe. Są to ułamki 
glinianych naczyń, kafli i przed-
mioty szklane. Zabytki tego typu 
są bardzo często odnajdowane 
na terenie miast. Najczęściej jed-
nak są znajdowane ich fragmenty. 
Kompletne przedmioty występują 
bardzo rzadko. Przy omawianych 
pracach z ziemi wydobyto dwa 
kompletne lub prawie całe takie 
zabytki. Jest to gliniany dzban 
ze zdobieniem w formie wyświe-
conych wzorów oraz nieduże na-
czynie szklane. Oba przedmioty 
wystąpiły w przemieszanych war-
stwach powstałych w XX wieku, 
natomiast same przedmioty są za-
pewne starsze.

 Michał Kubera
1 R. Szczygieł, Lokacja miasta Łęcznej, 

[w:] Studia z dziejów Łęcznej, 2017, s. 119.

Z wielkim smutkiem i ¿alem przyjêliœmy informacjê 
o œmierci Pana Wies³awa Pachli - zaanga¿owanego rowe-
rzysty, niezast¹pionego przewodnika i lidera na rajdach 
„£êczna na rowery”, cz³owieka inteligentnego, uœmiech-

niêtego i pogodnego, który zawsze s³u¿y³ 
doœwiadczeniem i pomoc¹.

Bêdzie nam Pana bardzo brakowa³o!

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

Z ¿alem i smutkiem przyjêliœmy informacjê o œmierci

Pana

Romana Koœcielskiego,

by³ego radnego Rady Miejskiej w £êcznej.

Pan Roman urodzi³ siê w 1943 roku.
By³ spo³ecznikiem, dzia³aczem, radnym

i zapalonym wêdkarzem.

Rodzinie i bliskim sk³adamy
wyrazy wspó³czucia.

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

W wieku 62 lat

odszed³

Wies³aw Pachla

Piwnice przy Rynku II Piwnice przy Rynku II 
w Łęcznejw Łęcznej
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Po prawie pięciu miesiącach ro-
bót odebrano inwestycję pod na-
zwą „Przebudowa drogi gminnej 
nr 105194L w Ciechankach Krze-
simowskich i Piotrówku Dru-
gim” dofinansowaną ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
W odbiorze uczestniczyli: bur-
mistrz Łęcznej Leszek Włodar-
ski, przedstawiciel wykonawcy, 
inspektor nadzoru inwestorskie-
go, a także członkowie komisji 
odbiorowej powołanej przez 
burmistrza Łęcznej. 

Umowę z Wojewodą Lubelskim 
na dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych podpisano 
27 kwietnia 2020 r. Zgodnie z nią 
inwestycja warta 2,4 mln zł otrzy-
mała dofinansowanie w wysoko-
ści 1,2 mln zł. 

Cele projektu
Główne cele inwestycji to: po-

prawa stanu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na terenie gminy 
Łęczna, zapewnienie spójności 
sieci dróg gminnych z regional-
nym układem drogowym, podnie-
sienie standardu technicznego 
dróg gminnych, zwiększenie do-
stępności transportowej gminy 
Łęczna oraz poprawa dostępności 
terenów inwestycyjnych.

Stan przed przebudową
Droga nr 105194L miała słabą 

konstrukcję, niewystarczającą do 
przenoszenia istniejącego ruchu 
pojazdów. Nawierzchnia bitumicz-
na posiadała liczne spękania i nie-
równości, odkształcenia, koleiny 
i przełomy. Droga była wąska, bra-
kowało poboczy, a ruch pieszych 
odbywał się po jezdni. Droga nie 
była odwadniana. Brakowało 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres robót
Zakres inwestycji obejmował: 

wykonanie dolnej warstwy pod-
budowy o grubości 25 cm meto-
dą recyklingu, wykonanie górnej 
warstwy podbudowy z mieszanki 
mineralnej stabilizowanej me-
chanicznie o grubości 8 cm, 
poszerzenie jezdni, wykonanie 
warstwy wiążącej o grubości 4 

20 złożonych wniosków, blisko 
pół tysiąca oddanych głosów 
i 302 tysiące złotych do roz-
dysponowania. Przedstawiamy 
projekty, które wygrały w tego-
rocznej edycji budżetów ogól-
nomiejskich oraz osiedlowych 
i które zostaną wpisane przez 
burmistrza do budżetu gminy 
Łęczna na rok 2021.

Ponownie o rozdysponowaniu 
środków decydowali mieszkańcy, 
jednak po raz pierwszy wyłącz-
nie za pośrednictwem internetu. 
Uprawnionymi do głosowania, 
zgodnie z regulaminem, były oso-
by które w dniu 1 października br. 
ukończyły co najmniej 14. rok ży-
cia oraz są zameldowane na pobyt 
stały w Łęcznej i znajdują się w re-
jestrze mieszkańców. Poprawnie 
oddano 445 głosów.

CO WYBRALI 
MIESZKAŃCY?

Budżet zielony
Zwycięzcą okazał się projekt 

ukwiecenia ul. Targowej i Stefanii 
Pawlak. Dotyczy on upiększenia 
pasów drogowych poprzez montaż 
kwietników wiszących na latar-
niach ulicznych.

Budżet dla dzieci 
i młodzieży

Tutaj bank rozbił pomysł budo-
wy placu zabaw w Parku Podzma-
cze (173 głosy).

Projekt zwyciężył w budżecie 
dla dzieci i młodzieży, ale zdobył 
też największą liczbę głosów ze 
wszystkich tegorocznych katego-
rii. Inwestycja ma podnieść atrak-
cyjność parku. Z placu zabaw sko-
rzystają dzieci w wieku 2-14 lat. 
Będzie składał się z najpopular-
niejszych elementów, które lubią 
najmłodsi.

Budżet osiedlowy
Osiedle Bobrowniki. Zwyciężył 

projekt „Miasteczko ruchu drogo-
wego – nowy element tramwaj”. 
Realizacja wniosku oznacza za-
kup nowego elementu w kształcie 
tramwaju i jego montaż w istnie-
jącym miasteczku ruchu drogo-
wego przy Szkole Podstawowej 
nr 4. Będzie to kolejna ciekawa 
atrakcja dla dzieci i element uła-
twiający naukę podstaw ruchu 
drogowego.

Osiedle Niepodległości. Wygrał 
projekt „Poprawa stanu parkingu 
przy ulicy Wojska Polskiego (wy-
lot ulicy Bogdanowicza)”. Dzięki 
środkom z budżetu poprawiona 
zostanie nawierzchnia parkingu, 
wydzielona droga dojazdowa oraz 
utwardzona sąsiednia działka. 
Tym samym istniejący parking zo-
stanie powiększony.

Osiedle Samsonowicza. Naj-
więcej głosów zdobył projekt 
„Psistanek dla psów – Łęczna”. 
Polega on na stworzeniu bez-
piecznej i ogrodzonej przestrzeni 
dla psów i ich właścicieli. Na wy-

biegu umieszczone zostaną urzą-
dzenia kompozytowe do zabawy 
i tresury dla psów oraz ławki dla 
ich właścicieli. Ustawione zosta-
ną również kosze na psie odchody 
i śmietniki.

Osiedle Stare Miasto. Zwycię-
żył projekt „Budowa placu zabaw 
dla dzieci”. W opisie zadania czy-
tamy, że na „Pasterniku” powsta-
nie plac pozwalający dzieciom na 
zabawę w bezpiecznych warun-
kach, zamiast na ulicy.

Osiedle Słoneczne. Mieszkańcy 
wybrali projekt „Progi zwalniające 
osiedle Słoneczne”. W ramach re-
alizacji progi zwalniające pojawią 
się na ulicach Słonecznej i Cegiel-
nianej. Poprawi to bezpieczeństwo 
w ruchu samochodowym i pie-
szym.

Osiedle Kolonia Trębaczów. 
Zwyciężył projekt „Budowa oświe-
tlenia Osiedla Kolonia Trębaczów”. 
Budżet osiedlowy pozwoli na za-
projektowanie oświetlenia wzdłuż 
drogi powiatowej od drogi krajo-
wej 82 w kierunku miejscowości 
Rossosz).

Wyniki głosowania zamieszczo-
ne są na stronie leczna.pl. Miesz-
kańcom Łęcznej dziękujemy za 
złożone propozycje oraz udział 
w głosowaniu.

BUDŻET OSIEDLOWY 
MIASTA ŁĘCZNA
Budżet osiedlowy to budżet 
tworzony bezpośrednio przez 
mieszkańców. Propozycje do 
budżetu składają w formie elek-
tronicznej mieszkańcy Łęcznej, 
przez co stają się zaangażo-
wani i współodpowiedzialni za 
rozwój swojego osiedla. Budżet 
buduje zaufanie społeczne 
mieszkańców do władz samo-
rządowych oraz mieszkańców 
do mieszkańców. Również bez-
pośrednio mieszkańcy wybiera-
ją projekty z listy zgłoszonych 
projektów spełniające wymogi 
formalne.

1. Zielony budżet
Budżet budowania potencjału 
przyrodniczego miasta przezna-
czony jest wyłącznie na projekty 
dotyczące tzw. zieleni miejskiej, 
np. nasadzenia, zagospodarowa-
nie terenu, itp. projekty związane 
z przyrodą i środowiskiem. Wybo-
ru projektu dokonuje się z projek-
tów ogólnomiejskich „zielonych” 
– łącznie do 20 000 zł

2. Budżet dla dzieci
Celem projektu muszą być dzia-
łania na rzecz dzieci i młodzieży. 
Wyboru projektu dokonuje się 
z projektów ogólnomiejskich dla 
dzieci i młodzieży – łącznie do 50 
000 zł.

3. Budżet osiedlowy:
Bobrowniki – 60 tys. zł, Niepod-
ległości – 60 tys. zł, Samsonowi-
cza – 60 tys. zł, Stare Miasto – 25 
tys. zł, Słoneczne – 15 tys. zł, 
Kol. Trębaczów – 12 tys. zł.

Przebudowa drogi w Ciechankach Krzesimowskich 
i Piotrówku Drugim zakończona

Jest równo, jest bezpieczniej

cm, wykonanie warstwy ścieral-
nej o grubości 4 cm, wykonanie 
obustronnych utwardzonych 
poboczy, montaż urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu (progi zwal-
niające, przejście wyniesione dla 
pieszych z aktywnym oznacze-
niem) oraz  oznakowanie pionowe 
i poziome.

Stan po przebudowie
Po zakończeniu przebudowy 

powstała droga gminna o łącznej 
długości 3521,20 m o nawierzch-
ni bitumicznej wykonanej z beto-
nu asfaltowego o grubości 8 cm, 
jednojezdniowa o dwóch pasach 

ruchu, o szerokości 2,5 m każdy. 
Po obu stronach drogi powstały 
utwardzone pobocza o szeroko-
ści 0,75 m, wykonane z kruszywa 
betonowego. Przy drodze usta-
wiono znaki drogowe. Przebu-
dowano skrzyżowanie z drogą 
gminną nr 105195L. Droga jest 
odwadniana w sposób uporząd-
kowany, powierzchniowo na 
przyległy teren. W ciągu drogi 
w Ciechankach Krzesimowskich 
wybudowano przejście wynie-
sione oraz oznakowanie aktywne 
przejścia dla pieszych, a także 
zatokę autobusową z peronem 
i wiatą przystankową.

Budżety osiedlowy i ogólnomiejski
na rok 2021

Mieszkańcy zagłosowali 
i podzielili
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Jednym z ostatnich etapów „Labora-
torium Miejskiego” była rewitalizacja 
skweru przy ul. Górniczej w Łęcznej, na 
którym stoi pomnik górnika.

W ramach prac zrewitalizowany został 
teren zielony, posadzono nowe rośliny, 
przeprowadzono renowację pomnika, a w 
jego pobliżu pojawiła się nowa instalacja 
artystyczna, na którą materiały przekazała 

spółka LW „Bogdanka”. W projekt i wykona-
nie instalacji zaangażował się również Mar-
cin Czubacki – pracownik kopalni, zajmują-
cy się także metaloplastyką i kowalstwem 
artystycznym. 

Projekt „Laboratorium Miejskie Programu 
Estetyka dla Miasta Łęczna” realizowany 
jest w ramach trójstronnej współpracy po-
między LW Bogdanka, Fundacją Krajobrazy 
oraz Gminą Łęczna.

Przyległe do Parku Podzamcze duże pole 
uprawne zamienione zostanie w teren 
widowiskowy. Będzie to jedno z najwięk-
szych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodaw-
skim miejsc tego typu, przeznaczonych 
pod rozrywkę. 

Przez lata Dni Łęcznej odbywały się 
obok szkoły przy ul. Bogdanowicza. 
Jednak wraz z budową nowych obiek-
tów sportowych nie można było już tam 
organizować większych wydarzeń kultu-
ralnych i rozrywkowych. Tymczasowo dni 
miasta organizowane były na stadionie, 
ale wraz z zakończeniem prac w Parku 
Podzamcze można je będzie przenieść 
do nowej, przystosowanej do tego celu 
lokalizacji. Mówimy o ogrodzonym tere-
nie, na tyłach zrewitalizowanych ruin fol-
warcznych w parku. Na powierzchni 4,65 

ha przeprowadzono już niezbędne prace. 
Wykonano uprawy pożniwne, nawoże-
nie, uprawę gleby poprzez orkę i agregat 
uprawowy oraz wałowanie i wysiew trawy 
metodą krzyżową. Wysiano mieszankę 
traw gazonowych „Sport” odporną na in-
tensywne użytkowanie.

Trwają uzgodnienia z Lubelskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie 
wykonania zjazdów z dróg wojewódzkich 
813 oraz 820. 

Po uzgodnieniach z Polską Grupą Ener-
getyczną na miejscu powstanie również 
stacja transformatorowa. Zapewni ona 
odpowiednie zasilanie na potrzeby dużych 
wydarzeń rozrywkowych.

Po zakończeniu planowanych prac teren 
będzie pozwalał na organizację imprez dla 
nawet kilkudziesięciu tysięcy osób.

Ostatnia z dużych dróg na osiedlu 
Bobrowniki zostanie wyremontowana. Znik-
ną koleiny, pojawią się dodatkowe miejsca 
parkingowe. Dokumentacja jest już gotowa, 
a finansowanie zabezpieczone.

Zmodernizowana zostanie cała ulica o dłu-
gości 380 metrów. Miejsca postojowe będą 

wyremontowane a ich liczba wzrośnie o 25 
(powstaną w istniejącym pasie drogowym). 
Ostatecznie nowych miejsc dla samochodów 
może być jeszcze więcej, jeśli na własnych te-
renach na remont zdecydują się spółdzielnie. 

Wszystkie prace wykonane będą w 2021 
roku.

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie widowisko

Na osiedlu Niepodległości powstaje w pełni funkcjonalny parking 

Wyrównany, czeka na rozbudowę

Tak parking wyglądał przed wyrównaniem…... ...a tak wygląda teraz

Dziki parking przy ulicy Wojska Polskie-
go, na którym zatrzymuje się kilkadziesiąt 
aut dziennie, został „zalegalizowany”, 

a nierówności i kałuże zasypane. Dzięki 
temu z parkingu można korzystać w przy-
zwoitych warunkach. To jednak nie koniec 

zmian. W ramach realizacji zwycięskiego 
wniosku z budżetu osiedlowego, w 2021 
roku parking zostanie znacznie powięk-

szony o teren przyległych działek. Pozwoli 
to na powstanie kilkudziesięciu nowych 
miejsc parkingowych. Wydzielona zosta-
nie również droga dojazdowa.

Odnowiony Górnik
przy Górniczej 

W 2021 roku wyremontujemy 
ul. Wiklinową
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Gminy nie mają obowiązku organizowa-
nia zbiórek opon z maszyn rolniczych, 
a są zobowiązane do organizacji zbiórki 
i stworzenia warunków do zagospo-
darowania wyłącznie odpadów komu-
nalnych. Co zatem robić ze zużytymi 
oponami ze sprzętu rolniczego?

Opony rolnicze można przekazać do or-
ganizacji, które zajmują się zbieraniem 
i utylizacją takich opon, do firm, które 
przerabiają je na granulat (tzw. recyklerzy) 
lub do zakładów, które wykorzystują opony 
jako paliwo (cementownie, elektrociepłow-
nie), czy też do skupu opon rolniczych.

Proponujemy kontakt np. z: chełm-
skim oddziałem firmy Recykl Grupa S.A. 
(www.recykl.pl) lub przedsiębiorstwem 

Motul Lublin (www.motul.lublin.pl, tel. 
500 613 400; przyjmowane są tam opony 
o średnicy do 1,2 m) lub Zakładem  Za-
gospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Bełżycach, gdzie można odpłatnie zdać 
opony rolnicze.

Ogłoszenia o zbiórce opon rolniczych 
i innych są dostępne w serwisach interne-
towych, np. OLX. Ważne: Serwisy świad-
czące usługi sprzedaży czy wymiany opon 
powinny proponować klientom odbiór opon 
zużytych, które przekażą dalej do recyklin-
gu (w np. Centrum Utylizacji Opon Orga-
nizacja Odzysku S.A. odbiera opony z ser-
wisów czy sklepów, gdzie dostarcza swoje 
nowe produkty). Należy wybierać te ser-
wisy, które odbiorą nasze stare opony przy 
wymianie na nowe.

Komputerowe oprogramowanie wskaże 
osoby, które pomimo zamieszkiwania 
w gminie Łęczna nie wnoszą opłaty, 
za śmieci. Dobiega końca aktualizacja 
bazy danych, która posłuży do analizy 
krzyżowej. W kontrolę włączy się także 
Straż Miejska.

Temat wzrostu opłat za odpady od 
dłuższego czasu gości stale w mediach 
ogólnopolskich i lokalnych. Okazuje się, 
że wiele osób nierzetelnie składa dekla-
racje i unika w ten sposób zapłaty. Takim 
działaniem nie tylko oszukują oni gminę, 
która nalicza opłaty, ale przede wszyst-
kim swoich sąsiadów, którzy przez to 
płacą wyższe opłaty. Dzieje się tak, gdyż 

system odbioru odpadów musi się sam fi-
nansować, czyli wpłaty od mieszkańców 
pokrywać muszą koszty odbioru i zago-
spodarowania odpadów. Składając nie-
prawdziwe deklaracje, okrada się innych 
mieszkańców.

Chcemy temu przeciwdziałać. Algorytm 
sprawdził się w Świdniku, gdzie w ubie-
głym roku pomógł „wyłapać” 1,3 tysiąca 
osób niepłacących za śmieci. Musiały one 
poprawić deklarację, a także ponieść opłatę 
wstecznie nawet do 5 lat. Rekordzista mu-
siał zapłacić 2 tysiące złotych zaległości.

Dzięki dobrej współpracy, w październi-
ku nastąpiło nieodpłatne przekazanie wy-
korzystywanej w Świdniku aplikacji, do jej 
wdrożenia w Łęcznej. Waldemar Jakson, 

burmistrz Świdnika, poinformował, że pro-
gram to dobre narzędzie także do działania 
prewencyjnego. – Mieszkańcy sami się do 
nas zgłaszają, aby poprawić złożoną dekla-
rację – mówi.

- Wraz z radnymi Rady Miejskiej szukamy 
sposobów uszczelniania systemu śmiecio-
wego. Cyfryzacja jest jednym z nich, ale 
obawiać powinny się jedynie osoby, które 
śmieci produkują, ale nie uiszczają należ-
nej opłaty, przez co wszyscy pozostali pła-
cą więcej – mówi Leszek Włodarski, bur-
mistrz Łęcznej. – Doświadczenia Świdnika 
są dla nas bardzo cenne. Chcemy z nich 
skorzystać.

Elektroniczny system w Łęcznej porówna 
dane pochodzące z kilku instytucji: ewi-

Radni Łęcznej przyjęli dokument, który 
służyć ma wsparciu polityki elektromo-
bilności oraz zrównoważonego rozwoju 
transportu i mobilności Łęcznej. Stra-
tegia ma być również podstawowym 
kryterium w pozyskiwaniu środków 
pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat 
elektromobilności w mieście, m.in. w za-
kresie: rozwoju infrastruktury ładowania 
i tankowania paliw alternatywnych; moder-
nizacji przystanków miejskich oraz rozwoju 

infrastruktury SMART-CITY; rozbudowy sys-
temu dróg rowerowych oraz wprowadzenia 
komunikacji publicznej opartej o pojazdy 
zero emisyjne.

Dokument był konsultowany z mieszkań-
cami oraz ogranizacjami pozarządowymi. 
Finalnie strategia służyć będzie realizacji 
celów wynikających m.in. z zapisów ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych. Powstanie dokumentu jest w cało-
ści sfinansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu GEPARD II.

Kto za śmieci nie płaci?
W Łęcznej sprawdzi to aplikacja dencji ludności, Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej, w tym osoby pobierające 
świadczenia 500+, a także dane ze szkół 
i przedszkoli, wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych.

Właściciele lokali, których dotyczyć będą 
nieprawidłowości, poproszeni zostaną 
o złożenie wyjaśnień i ewentualnej korekty 
deklaracji. Szacuje się, że może to być na-
wet kilkaset osób.

Do akcji włączy się także Straż Miej-
ska. Funkcjonariusze mogą kontrolo-
wać prawidłowość złożonych deklaracji. 
Nałożony przez mundurowych mandat 
może wynieść 500 zł. Będzie to dodatko-
we obciążenie niesolidnych płatników, 
bo oczywiście nieuiszczone opłaty wraz 
z odsetkami będą naliczane nawet pięć 
lat wstecz.

Przyjęto strategię
elektromobilności
dla gminy Łęczna

Co robić z oponami
od maszyn rolniczych?

W przyszłym roku na osiedlu Samsonowi-
cza powstanie pierwszy w Łęcznej ogro-
dzony wybieg dla psów. Przedsięwzięcie 
wybrali mieszkańcy a f inansowane 
będzie z budżetu osiedlowego.

Psistanek, który być może powstanie na 
dawnym, niewykorzystywanym boisku, ma 
być ogrodzony, dzięki czemu stworzona zosta-
nie bezpieczna przestrzeń do wyprowadzania 

psów bez smyczy oraz trenowania posłuszeń-
stwa. Zmęczony pies to szczęśliwy i spokojny 
pies, dlatego pozytywnym efektem będzie 
zmniejszenie aktywności i hałaśliwości psów 
w czasie spędzanym poza wybiegiem, co 
z pewnością docenią wszyscy mieszkańcy 
Łęcznej, nie tylko właściciele psów.

Na psistanku pojawią się kosze na psie 
nieczystości oraz ławka, na której będzie 
można odpocząć.

Udogodnienie dla właścicieli czworonogów

Psistanek dla psów
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W listopadzie, korzystając z dobrej 
pogody, w Łęcznej posadzono 240 m2 
krzewów oraz 115 drzew, m.in.: gra-
by kolumnowe, świerki serbskie oraz 
pięknie kwitnące wiśnie piłkowane 
Amanogawa i Kanzan.

Prace były prowadzone w kilku miejscach, 
m.in.: wzdłuż ul. Kard. St. Wyszyńskiego, 
wzdłuż ścieżki rowerowej za szpitalem, na 
placu przy amfiteatrze nieopodal kościoła 
św. Józefa, przy ul. Piłsudskiego, przy wą-
wozie (zejście do ścieżki rowerowej przy 

rzece Śwince) oraz na Starym Mieście.
Niektóre z punktów, w których pojawi-

ły się nowe drzewa i krzewy, wskazane 
zostały w wykonanych przez miasto pro-
jektach zagospodarowania terenów miej-
skich zielenią.

 Wybudujemy ważne drogi w centrum Łęcznej

Będzie więcej 
zieleni

Na 100. rocznicę bitwy warszawskiej, 
a także w 102. rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę wykonano w Łęcznej 
tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonali 
burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski oraz 
pomysłodawca jej powstania - wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Piotr Winiarski.

Tablica pamiątkowa znajduje się na Placu 
Powstań Narodowych. Ustawiona została 
w okolicy krzyża przed wejściem głównym 
na cmentarz parafialny i będzie upamięt-
niała wiele ważnych dla Polski i Polaków 
wydarzeń historycznych, które mobilizowa-

ły społeczeństwo w obliczu zagrożeń oraz 
w odpowiedzi na nie, np.: Insurekcję Ko-
ściuszkowską, Powstanie Listopadowe, Po-
wstanie Styczniowe, Odrodzenie Państwa 
Polskiego 1918-1921 oraz walki w imię wol-
ności i solidarności 1939-1989.

11 listopada, w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości, na tablicy po raz pierwszy 
składano wiązanki i zapalano znicze.

Wykonanie tablicy pamiątkowej dofinan-
sowane zostało w połowie przez LW Bog-
dankę, spółkę wspierającą zrównoważony 
rozwój Lubelszczyzny.

Pamiątkowa tablica
w Łęcznej 

Szykuje się poważna inwestycja dro-
gowa w centrum Łęcznej. Jej realiza-
cja zmieni organizację ruchu i ułatwi 
wyjazd spod Centrum Handlowego 
WAMEX i instytucji zlokalizowanych 
w tej okolicy.

Zamiast dotychczasowego jednego wy-
jazdu będą trzy. Po przebudowie nadal 
będzie można jechać w kierunku ronda na 
Alei Jana Pawła II, ale możliwy będzie także 
wyjazd w kierunku ulicy Kardynała Wyszyń-
skiego przy kościele pw. św. Barbary, a dalej 
aż do ul. Wierzbowej.

Kolejny wyjazd zorganizowany zostanie 
przy Starostwie Powiatowym w kierunku 
Zakładu Energetycznego i Komendy Powia-

towej Policji, aż do sklepu Lidl i drogi woje-
wódzkiej nr 829.

Po zakończeniu robót wyjazd z tej części 
Łęcznej będzie prostszy i bez korków.

Zaplanowano budowę prawie 1,5 km ulic 
miejskich z chodnikami, ścieżką rowerową, 
oświetleniem. Przy kościele św. Barbary 
powstanie parking na 80 samochodów. Na 
skrzyżowaniu nowej drogi z ulicą Kardynała 
Wyszyńskiego zaprojektowano rondo.

We wrześniu Gmina Łęczna złożyła wnio-
sek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Otrzymanie dofinan-
sowanie jest jednym z warunków rozpoczę-
cia budowy. Planowane zakończenie robót 
w przypadku otrzymania dofinansowania – 
połowa 2022 roku.
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We wrześniu, w ramach skromnych ob-
chodów dożynkowych, odbyła się msza 
dziękczynna w intencji rolników i ich ro-
dzin. 

Dożynki to święto szczególne. To dzień, 
w którym możemy spojrzeć z satysfakcją na 
cały rok rolniczego trudu i poczuć radość 
z zebranych plonów. Z tej okazji chcemy 
podziękować rolnikom. To dzięki Waszemu 
wysiłkowi możemy cieszyć się darami oj-
czystej ziemi. 

13 grudnia minęła 39. rocznica wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce. Z 
tej okazji Instytut Pamięci Narodowej 
proponował zapalanie w oknach o godzi-
nie 19:30 zniczy, aby w ten symboliczny 

sposób upamiętnić ofiary stanu wojen-
nego. 

Wirtualny znicz oraz przypomnienie o ak-
cji można było zobaczyć również na budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Miasto Łęczna wykorzystało chryzante-
my, które nie trafiły na cmentarze, a które 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa odkupiła od przedsiębiorców.

Kwiaty zdobiły Plac Powstań Narodo-
wych, pomnik Tadeusza Kościuszki, okolice 
Urzędu Miejskiego, a także Rondo im. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego.

W podzięce za chleb

Ofiarom stanu wojennego

Światło Wolności

Przedświąteczne
wspomnienie tradycji

Łęczna w chryzantemach

Zobacz film o ostatnim łęczyńskim szopkarzu

Z powodu pandemii możliwość wspólne-
go świętowania została znacznie ograniczo-
na. Dlatego Centrum Kultury przygotowało 
dla mieszkańców Łęcznej niespodziankę, 
przypominając postać Bronisława Michała 
Muszyńskiego – ostatniego szopkarza Łęcz-
nej. Muszyński kultywował tradycję chodze-
nia z własnoręcznie wykonaną szopką w la-

tach 1925-1940. Krótki film o tej barwnej 
postaci przygotowany przez pracowników 
Centrum Kultury będzie miał swoją premie-
rę 18 grudnia 2020 r. 

Na kanale YouTube Centrum Kultury znaj-
dziemy też wiele innych filmowych propozy-
cji dotyczących lokalnej historii, wydarzeń 
artystycznych oraz relacji z konkursów. 

Kadr z filmu Bronisław Michał Muszyński – ostatni łęczyński szopkarz

Burmistrz Łęcznej przyznał nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry za rok 2019. Otrzymali je: Zespół Tańca 
Nowoczesnego CHEERS, Zuzanna Figura, 
Seweryn Mazurek i Zuzanna Pałys

Wyróżnienia otrzymali: Marcel Ulewicz, 
Joanna Grzegorczyk, Matylda Wójcik i Ze-
spół DudixBebe.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 
składamy serdeczne gratulacje i życzenia 
dalszych sukcesów!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej bur-
mistrz Łęcznej Leszek Włodarski nagro-
dził nauczycieli, których zaangażowanie 
i postawa zawodowa mogą być wzorem.

Nagrody otrzymali: Ewa Żelechowska, 
Maria Olech, Witold Muszyński (wszyscy 
- Szkoła Podstawowa Nr 4), Ewa Czechow-
ska, Hanna Lipińska-Stopa, Renata Socha-
Szymaniak (wszyscy - Szkoła Podstawowa 

Nr 2), Anna Mokijewska-Sadło (Przedszko-
le Publiczne Nr 1), Marzanna Howoruszko 
(Przedszkole Publiczne Nr 2), Katarzyna 
Korgol (Przedszkole Publiczne Nr 3), Teresa 
Guz (Przedszkole Publiczne Nr 4).

Wysokość nagrody zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej Nr XXX/267/2009 z dnia 24 
czerwca 2009 w roku szkolnym 2020/2021 
wynosi 3445 zł brutto. Nagrodzonym gratu-
lujemy!

Nagrody
Burmistrza Łęcznej
dla Pedagogów...

...i za twórczość artystyczną
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Pomiędzy jezdniami al. Jana Pawła II 
w Łęcznej, a także w okolicach ul. Stefanii 
Pawlak można było oglądać piękne kwiaty. 
Wszystko za sprawą specjalnie wysianych 

łąk, które były miejską ostoją dla pszczół 
i innych stworzeń. Łąki kwietne zosta-
ją z nami i będziemy oglądać je również 
w 2021 roku.

Łąki kwietne cieszyły oczy!

(5 września) W pięknych ruinach w Parku 
Podzamcze odbyło się spotkanie w ramach 
akcji Narodowe Czytanie, zorganizowane 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publicz-
ną im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej we 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz Urzę-
dem Miejskim w Łęcznej.

Wystąpiła młodzież z grupy recytatorsko
-teatralnej „Mimo wszystko�” przygotowana 
przez Małgorzatę Zielińską i Mirosława 
Kozerę – nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oraz 
Marcela Ulewicza – absolwenta szkoły.

Wystąpili: Kirkor – Norbert Olejnik, Mat-
ka wdowa – Edyta Księżopolska, Balladyna 
– Amelia Anisiewicz, Alina – Joanna Gil, Fi-
lon pasterz – Przemysław Nowicki, Kanclerz 

– Marcel Ulewicz, Lekarz koronny – Kacper 
Fedde, Wieśniacy – Natalia Doszko, Nikola 
Kozłowska, Wiktoria Mijas, Skierka – Wik-
toria Pakuła, Sługa - Miłosz Podleśny.

Występ został nagrany i jest to obejrzenia 
na profilach społecznościowych urzędu.

Lektura w klimatycznej sceneriiLektura w klimatycznej scenerii
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Od września jedno z rond w Łęcznej nosi nazwę „Rondo Lubelskiego Lipca 1980”. To gest 
wdzięczności i pamięci w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Radni Rady Miejskiej w Łęcznej przy-
znali pośmiertnie tytuł „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Łęczna” kpt. Sta-
nisławowi Lisowi - Błońskiemu.

W uzasadnienie uchwały czytamy:
Stanisław Lis-Błoński urodził się 6 

VI 1890 r. w Puchaczowie, w tutejszej 
wielopokoleniowej rodzinie chłopskiej. 
W Łęcznej i okolicach działał na ni-
wie oświatowej i uczestniczył w ruchu 
niepodległościowym. Gdy wybuchła 
I wojna światowa wstąpił do I Kompanii 
Kadrowej. Komendant VIII Okręgu Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, nauczyciel 
w Łęcznej. Pod koniec 1914 i w 1915 r. 
wyrabiał fałszywe paszporty Polakom
-ewangelikom, którzy jako element nie-
bezpieczny dla Rosjan mieli być zesłani 
na katorgę oraz zapobiegł wywiezieniu 
wielu osób w trakcie tzw. bieżeństwa. 
W 1915 r. uczestniczył w akcji propa-
gandowej w celu sparaliżowania mobili-
zacji rezerwistów II kategorii do wojska 
rosyjskiego z naszych terenów. Jesienią 
1917 jako komendant placówki POW 
wraz z podległymi peowiakami, odebrał 
austriackiemu pododdziałowi ekspedy-
cyjnemu zboże zarekwirowane miesz-
kańcom Puchaczowa. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej powołany przez J. 
Piłsudskiego na oficera łącznikowego 
przy Ochotniczej Armii Sprzymierzonej 
gen. Stanisława Bułak-Bałachowieża; 
w jej składzie walczył do podpisania ro-
zejmu. W latach międzywojennych oże-
nił się z Józefą Michałowską (z oddziału 
żeńskiego POW „Białoruś”) i pełnił waż-
ne funkcje państwowe (np. w Sztabie 
Generalnym WP; „Dwójka” wywiadow-
cza). We wrześniu 1939 r. kierował Cy-

wilnym Komitetem Obrony m. Lublina; 
walczył z Niemcami pod Cycowem, Mo-
gielnicą, Jasieńcem, również po wkro-
czeniu wojsk sowieckich 17 września. 
Ciężko ranny koło Janowa Lubelskiego, 
zmarł w stopniu kapitana 31 X 1939 r. 
w szpitalu Szczebrzeszynie. Po ekshu-
macji spoczywa na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie. Dnia 
11.11.1933 Rada Miasta Łęczna z okazji 
15-lecia Niepodległości Polski na nad-
zwyczajnym posiedzeniu postanowiła 
jednogłośnie nadać mu tytuł OBYWATE-
LA HONOROWEGO Miasta. Uzasadnienie 
przedstawione przez przewodniczące-
go RM Stanisława Lecewicza brzmiało: 
„Rada miejska, biorąc pod uwagę ofiarną 
pracę kpt. Lisa - Błońskiego nad podnie-
sieniem oświaty, niezmordowaną dzia-
łalność nad uspołecznieniem tutejszego 
obywatelstwa i jego skonsolidowaniem 
w pracy dla dobra społeczeństwa i Pań-
stwa Polskiego, szczytne przewodnictwo 
w ruchu niepodległościowym, zaszczyt 
wreszcie, jaki spada na tutejsze miasto 
w powodu chlubnej Jego służby dla Od-
rodzonej Wielkiej Ojczyzny”. Dołączono 
zaświadczenie mieszkańców Ludwina 
z 11.11.1928 r. i rekomendację na posła 
do Sejmu RP. Jako komendant VIII okrę-
gu POW wykazywał też talent pedago-
giczny, pracując w łęczniańskim Gimna-
zjum; kochał młodzież, którą angażował 
w pracę na rzecz POW i ochotniczego 
zaciągu do Wojska Polskiego. Obecnie 
możemy dodać także: dobrze wychował 
z żoną Józefą córkę Danutę, która była 
jedną z kilku kobiet w Polsce odznaczo-
nych Orderem Virtuti Militari za działal-
ność niepodległościową i walkę w Po-
wstaniu Warszawskim.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyń-
skiej w listopadzie wydało 33. numer 
„Merkuriusza Łęczyńskiego”. 

Tegoroczny numer „Merkuriusza” uka-
zuje się w roku, w którym obchodzimy set-
ną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. 
O tych wydarzeniach przypomina prof. 
Janusz Odziemkowski w artykule „Bitwa 
cycowska”. Grzegorz Pelica, powołując się 
na zachowane raporty wojskowo-policyjne 
oraz zapiski kpt. Stanisława Lis-Błońskiego, 
pisze o działaniach, jakie na tych terenach 
w roku 1920 prowadziła armia gen. Stani-
sława Bułak-Bałachowicza. Kazimierz Woś 
przybliża sylwetkę i działalność Wojciecha 
Roztworowskiego – urodzonego w Milejowie 
pierwszego ministra spraw zagranicznych II 
Rzeczpospolitej. Prof. Anna Sochacka pisze 
o dziejach Trębaczowa, osady o XI-wiecz-
nym rodowodzie. O „fibulach”, czyli zapin-
kach z okresu wpływów rzymskich z końca 

IV w. n.e., i innych ciekawych znaleziskach 
archeologicznych, na jakie natrafiono pod-
czas ostatnich prac rewitalizacyjnych pro-
wadzonych na Podzamczu, piszą Michał 
Kubera i Wojciech Krzysiak. Jacek Tkaczyk 
w artykule o intrygującym tytule „Historia 
uwieczniona w murach” informuje o ostat-
nich odkryciach archeologów w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny i stawia zaskakującą 
hipotezę dotyczącą budowniczego tej świą-
tyni.  (TPZŁ)

Rocznik „Merkuriusz Łęczyński” po raz pierwszy 
ukazał się w 1985 r. jako jednodniówka, czyli oka-
zjonalny druk. Od tego czasu opisuje przemiany 
społeczne i kulturalne, ale przede wszystkim historię 
i losy naszego miasta i jej mieszkańców. Jest nieoce-
nionym źródłem wiedzy o łęczyńskich zwyczajach 
i tradycjach, wydarzeniach, może błahych w skali 
kraju, ale jakże ważnych dla lokalnego społeczeń-
stwa. Jest doskonałym źródłem, wykorzystywanym 
przez nauczycieli i rodziców do propagowania 
lokalnej tożsamości i historii.

Rondo
Lubelskiego Lipca 1980

Nowy Merkuriusz

Stanisław Lis-Błoński
z tytułem
Zasłużonego dla Łęcznej

Szlachetna paczka
samorządowa

Od kilku lat pracownicy 
samorządowi i radni uczest-
niczą w charytatywnej akcji 
Szlachetna Paczka, pomaga-

jąc potrzebującym. Podobnie 
było i tym w roku. 12 grudnia 
trafiła do magazynu Szla-
chetnej Paczki w Łęcznej, a 

stamtąd - do rodziny potrze-
bującej wsparcia. Zabezpie-
czono także fundusze na za-
kup opału na zimę. 
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Wydarzenie trwało trzy dni i cieszy-
ło się ogromnym zainteresowaniem. 
W menu były m.in. amerykańskie burgery, 
meksykańskie burrito, chińskie pierożki 
dim-sum i hiszpańskie churros. Przez Sta-
re Miasto w Łęcznej przeszły setki osób 
z gminy Łęczna, ale i okolicznych miej-
scowości. Zainteresowanie było tak duże, 

że na większości stoisk jedzenie skończy-
ło się na kilka godzin przed zakończeniem 
festiwalu. 

Dla miłośników posiłków w plenerze 
mamy doskonałą wiadomość. Jeśli tylko 
sytuacja epidemiczna na to pozwoli, za rok 
food trucki powrócą do Łęcznej, cieszyć żo-
łądki i podniebienia!

Wszystko zjedzone!
Po raz pierwszy jedzenie z całej Polski, ale pochodzące z różnych kręgów kulturo-
wych, dosłownie przyjechało do Łęcznej. I Festiwal Food Trucków w Łęcznej przerósł 
najśmielsze oczekiwania. Łęczna objadła organizatorów!

Motoserce Łęczna

Dzięki wielkiemu sercu 
i zaangażowaniu motocy-
klistów, w Łęcznej ponow-
nie gościła akcja „Moto-

serce”. 5 września na Placu 
Kościuszki oddawano krew. 
Chętnych było tak wielu, 
że nie wszystkich zdoła-

no przyjąć w krwiobusie. 
Łącznie zebrano 14,5 litra 
ratującej zdrowie i życie 
krwi.
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Pod koniec września w najwyższym 
reżimie sanitarnym, bez udziału publicz-
ności i – jak się później okazało – tuż 
przed totalnym lockdownem w Łęcznej 
odbyła się duża sportowa impreza. Takiej 
rangi zawodów młodzieżowych w Łęcznej 
dawno nie było.

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży w sportach halowych „Lubelskie 2020” 
to była największa po marcowym wprowa-
dzeniu stanu epidemii impreza sportowa 
w Polsce. Zgodnie z planem miała odby-
wać się w 10 miastach na Lubelszczyźnie. 
Wśród wyróżnionych miast znalazła się 
Łęczna, której przypadła organizacja roz-
grywek badmintona.

Myli się ten, kto uważa, że to zwykłe od-
bijanie lotki. Badminton od lat uchodzi za 
najszybszą dyscyplinę sportu na świecie, 

z lotkami latającymi z ogromnymi prędko-
ściami. Zawodnicy potrafią zrobić 16 kilo-
metrów na boisku.

W dniach 25-27 września Łęczna sta-
ła się areną sportowych zmagań. Przyje-
chało około 200 zawodników, trenerów 
i opiekunów, którzy grali na czterech kor-
tach rozstawionych w hali widowiskowo-
sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcz-
nej. Relacja z wydarzenia była transmitowa-
na na żywo w serwisie youtube.com.

Z satysfakcją przyjęliśmy wiele ciepłych 
słów, jakie spłynęły do Gminy Łęczna 
jako współorganizatora wydarzenia od 
zawodników i trenerów, audytorów i za-
proszonych gości. My ze swojej strony 
dziękujemy Sławomirowi Winiarskiemu 
- dyrektorowi SP4 w Łęcznej, Starostwu 
Powiatowemu w Łęcznej oraz Tomaszowi 
Kamińskiemu.

Takiego wydarzenia w Łęcznej jeszcze nie było

– Na terenie sołectwa 
Stara Wieś-Stasin oddano 
do użytku wyremontowany 
budynek OSP. Z zewnątrz 
widzimy nowe nasadzenie, 
kostkę brukową, odświeżony 
blaszak, a w środku odmie-
nione pomieszczenia świe-
tlico-remizy, gdzie jeszcze 
pachnie remontem. Do bu-
dynku ponownie podłączono 
prąd. Dzięki tym zabiegom 
mogą wrócić do nas półkolo-
nie i inne ciekawe inicjatywy 
– mówi pani sołtys.

Wszystko dzię-
ki pracy własnych rąk 

i poświęconego czasu. Soł-
tys Magdalenie Łukasiak 
pomagała rodzina, koledzy 
z OSP i wielu mieszkańców. 
– Serdecznie dziękuję tym 
wszystkim dobrym ludziom 
i sponsorom. Pomagali nam: 
PGKiM Łęczna z prezesem 
na czele, burmistrz Gminy 
Łęczna Leszek Włodarski, 
dyrektor SP nr 4, który prze-
kazał krzesełka i stoliki, 
a my po odświeżeniu wy-
korzystujemy je na zebra-
niach – mówi M. Łukasiak. 
Chcę również podziękować 
radnym w szczególności 

panu Michałowi Czajkow-
skiemu oraz Piotrowi Kotule. 
Teraz czekamy na normalne 
czasy. Jeśli tylko sytuacja 
epidemiczna na to pozwoli,  
to po Nowym Roku o na-
szych działaniach i inicjaty-
wach usłyszy cała Łęczna.

Złota pani sołtys
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Piłkarki GKS Górnik Łęczna w mijającym roku 
sprawiły kibicom wiele radości. W grudniu 
z zawodniczkami i sztabem szkoleniowym 
spotkał się burmistrz Łęcznej, gratulując suk-
cesów i wręczając upominki.

– W imieniu władz Gminy Łęczna, a także wszyst-
kich kibiców, przekazuję zespołowi GKS „Górnik” 
Łęczna wyrazy uznania z okazji zdobycia tytułu mi-
strza Ekstraligi Kobiet w sezonie 2019/2020 – mówił 
Leszek Włodarski. – Sukces jest tym większy, że dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu zawodniczek i sztabu 
szkoleniowego ten wymarzony cel osiągnięto po raz 
trzeci w historii. Jesteśmy dumni, że poza zajęciem 
pierwszego miejsca w lidze, nasze Złotka zatrium-
fowały także w Pucharze Polski kobiet w sezonie 
2019/2020.

Podwójna korona Górnika Łęczna to historyczne do-
konanie w dziejach Klubu i miasta Łęczna. Nikt wcze-

śniej nie osiągnął porównywalnego wyniku. Awans do 
1/16 elitarnej Ligi Mistrzów zwieńcza ten sukces i przy-
sparza nam kolejnych powodów do dumy. Dziękujemy za 
wkład w promocję naszego miasta i życzymy dalszych 
sukcesów.

Burmistrz Łęcznej przyznał 
nagrody zawodnikom, którzy 
osiągnęli najwyższe wyniki spor-
towe w 2019 roku. Otrzymali je: 
Magda Skrajnowska (Lubelski 
Okręgowy Związek Sumo), Pa-
weł Bielecki (Akademia Sztuk 
Walki), Nikodem Dejko (Stowa-
rzyszenie Point Hunter), Kacper 

Głowienka (Stowarzyszenie Po-
int Hunter), Kacper Szymczuk 
(Akademia Sztuk Walki).

Wyróżnienia otrzymali: Mi-
łosz Dejko (Stowarzyszenie 
Point Hunter), Igor Głowienka 
(Stowarzyszenie Point Hunter), 
Martyna Lachowska (Akademia 
Sztuk Walki), Brajan Sarachin 

(Akademia Sztuk Walki), Olaf 
Steć (Stowarzyszenie Point Hun-
ter) i Kuba Szymczuk (Akademia 
Sztuk Walki).

Nagrodzonym i wyróżnionym 
zawodniczkom i zawodnikom 
składamy gratulacje i życzymy 
doskonałej formy i kolejnych suk-
cesów!

Miasto Łęczna zostało partne-
rem Górnika Łęczna w tego-
rocznych rozgrywkach Fortuna 
Puchar Polski. Herb miasta 
oraz logotyp znalazły się na 
koszulkach przygotowanych 
specjalnie na rozgrywki pu-
charowe.

– Z satysfakcją mogę poin-
formować, że piłkarze Górnika 
Łęczna w Pucharze Tysiąca Dru-
żyn będą występować z herbem 
Łęcznej na koszulkach. Miasto 
Łęczna, wspierając zespół Zie-
lono-Czarnych, uzyskało tytuł 
partnera w rozgrywkach Fortuna 
Puchar Polski – informował w wa-

kacje burmistrz Łęcznej Leszek 
Włodarski.

– Cieszymy się, że udało nam 
się podjąć współpracę z miastem 
przy okazji rozgrywek Fortuna 
Pucharu Polski. Bardzo liczymy, 
że w najbliższym czasie uda nam 
się rozszerzyć ją o kolejne wspól-
ne działania – dodawał wtedy 
prezes Górnika Piotr Sadczuk.

Koszulki z herbem okazały 
się szczęśliwe, bo - mimo wielu 
sportowych zwrotów akcji - klub 
z Łęcznej dotarł do 1/8 finału For-
tuna Puchar Polski i kolejnym ry-
walem będzie Arka Gdynia. Mecz 
zostanie rozegrany w dniach 9-11 
lutego w Gdyni.

Nagrody wręczone mistrzow-
skim piłkarkom, a także rozpo-
częta w wakacje współpraca 
z Górnikiem Łęczna przy meczach 
seniorów w rozgrywkach Pucharu 
Polski to nie wszystkie działania 
gminy związane z piłką nożną, za-
planowane na 2020 rok.

Jeszcze w tym roku Gmina 
Łęczna podpisze dwie inne umo-
wy, które będą wspomagać za-
wodników. Pierwsza, opiewająca 
na 15 tys. zł, zawarta zostanie 
z Fundacją Górnika Łęczna. Bę-
dzie wsparciem dla młodzieży 
i ich rozgrywek.

Drugą umowę, opiewającą już 
na 100 tys. zł, gmina zawarła 
z Górnikiem Łęczna S.A. Gmina 
bezpośrednio zaangażuje się we 
wsparcie największego klubu na 
swoim terenie.

O szczegółach tych umów poin-
formujemy na stronie leczna.pl po 
ich podpisaniu.

Warto tu również wspomnieć, 
że Gmina Łęczna od kilku lat nie 
pobiera podatku od stadionu. 
Dzięki temu w klubie pozostało 
kilkaset tysięcy złotych, które 
można przeznaczyć na sportowe 
działania.

Gratulacje dla podwójnych 
mistrzyń!

Nagrody za wyniki sportoweWspieramy
Zielono-Czarnych

Od wakacji
z Górnikiem Łęczna!

Prawdziwa pasja to źródło 
triumfów nie tylko w sporcie. 
Warto wspierać zapaleńców 
i wspólnie z nimi cieszyć się 
sukcesami. Również w Łęcznej 
mamy takie osoby.

To amatorska grupa kolarzy, 
która zrzesza osoby różnych za-
wodów i w różnym wieku, m.in.: 
Michała Bujaka, Krystiana Hara-
szuka, Janusza Krasuskiego, Ra-
fała Kunca, Tomasza Nowosada, 
Pawła Romańczuka, Jarosława 
Sosnowskiego, Tomasza Wołczu-
ka oraz Jana Skrzypczaka.

W roku 2020, pomimo wielu ogra-
niczeń w organizacji imprez sporto-
wych, grupa zaprezentowała się na 
kilku zawodach. Znakomity wynik 
– 3. miejsce – podczas wyścigu o Pu-

char Sienkiewicza odnotował Michał 
Bujak. Podczas zawodów w Hru-
bieszowie Janusz Krasuski zajął 
6. miejsce w jeździe indywidualnej 
na czas. W imprezie ogólnopolskiej 
o Puchar Polski w Ultramaratonach 
udział wziął Jan Szczypek, osiągając 
przyzwoite wyniki: Pierścień Tysiąca 
Jezior (610 km) w czasie 27 godzin, 
natomiast Piękny Wschód (500 km) 
w czasie 19 godzin. Są to zawody 
cieszące się niezwykłą popularności 
wśród amatorów kolarstwa. 

Zawodnicy podczas imprez pro-
mują Łęczną i powiat łęczyński, 
bowiem lokalne samorządy i firmy 
wsparły zakup profesjonalnych 
stroi dla grupy. 

Kolarzom gratulujemy sukce-
sów i trzymamy kciuki za kolejne!
 JS,  JK

Kolarze amatorzy z Łęcznej
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