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ŁĘCZNA

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Zbliżamy się do końca 
2021 roku. Pomimo 

trudnych czasów udało 
się zrealizować szereg 
zadań, mając na uwadze 
potrzeby naszych miesz-
kańców. 
Z kolei nadch odzący 
2022 rok zapowiada się 
rekordowo pod kątem 
wartości inwestycji. 
To ponad 23 mln zł
na projekty gminne.

Radosnego Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2022 Roku

Burmistrz Łęcznej
Leszek Włodarski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Matczuk

 ROZMOWA
 z burmistrzem Łęcznej Leszkiem Włodarskim

Róbmy swoje – 
rozsądnie  i na rzecz 
mieszkańców

Mamy to!

12 milionów
na inwestycje
w Łęcznej!

Mieszkańcy podzielili
budżet osiedlowy
na 2022 rok

Łęczna 
gminą
dobrą 
do życia 

Cudze chwalicie...

Nowe drogi w centrum 
Łęcznej – postęp prac

 Z książkami w sercu

Dusza kulturze oddana

Ile zapłacimy za śmieci?
Z czego to wynika?

Danuta Panas

Eugeniusz Misiewicz
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– Jak podsumuje pan upły-
wający rok?

– Jako pełen wyzwań 
i intensywnych działań. 
W końcu, po roku zamknię-
cia w domach, mogliśmy 
zorganizować serię wyda-
rzeń na świeżym powietrzu. 
Ruszyliśmy z projektem 
kina pod chmurką, biegami 
i festynami. Rozpoczęliśmy 
strategiczne inwestycje w in-
frastrukturę szkolną i drogo-
wą. Kończymy kompleksową 
przebudowę Starego Miasta 
i jednocześnie rozpoczęliśmy 
budowę dwóch dróg w cen-
trum Łęcznej.

– Mieszkańców bulwersu-
ją informacje o kolejnych 
podwyżkach dla radnych 
i burmistrzów. Może pan to 
wyjaśnić? 

– Nie zabiegałem o pod-
wyżkę dla siebie i nie kiero-
wałem takiego wniosku do 
Rady Miejskiej w Łęcznej. 
Moje wynagrodzenie usta-
lają radni, poruszając się 
w ramach ustalonych prze-
pisami widełkach płaco-
wych, które w ostatnim cza-
sie wzrosły. Rządzący zrobili 
polityczny zamęt, nakazując 
– w okresie szalejącej infla-
cji i zmniejszania dochodów 
gmin – podwyżki dla staro-
stów, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów. Uważam, że 
to nie czas na zmiany wy-
nagrodzeń ani burmistrza, 
ani radnych. Jednocześnie 
dziwię się, że w dzisiejszych, 
trudnych czasach dotkliwej 
inflacji i drożyzny są radni 
i włodarze, którzy zdecydo-
wali się podnieść własne po-

bory do maksymalnego po-
ziomu, gdzie dieta radnego 
przewyższa pensję minimal-
ną zwykłego pracownika. 
Ja skupiam się na tym, aby 
znaleźć środki na podwyż-
kę zarobków pracowników 
samorządowych, woźnych 
w szkołach i przedszkolach, 
pracowników ośrodka po-
mocy społecznej czy też in-
stytucji kultury. 

– Utracił pan większość 
w Radzie Miejskiej. Czy to 
problem?

– Problem jest dopiero 
wtedy, gdy radni zaczynają 
wyznawać zasadę: im go-
rzej, tym lepiej. Na ostatniej 
sesji rady miejskiej zapropo-
nowałem m.in. podniesienie 
podatku od nieruchomości 
dla prowadzących działal-
ność gospodarczą. W ten 
sposób duże korporacje, 
np. markety Lidl, Biedron-
ka, Stokrotka, parki i galerie 
handlowe, które niedawno 
powstały w Łęcznej, zaczę-
łyby płacić większy podatek 
w wysokości zbliżonej do 
tego w Lublinie czy Świdni-
ku. Łącznie proponowane 
zmiany wygenerowałoby 
kilkaset tysięcy złotych do-
chodu dla gminy, które moż-
na byłoby przeznaczyć na 
inwestycje czy zniwelowa-
nie wzrostu cen prądu, gazu 
albo ogrzewania budynków. 
Niestety, radni głosząc pięk-
ne frazesy nie zgodzili się na 
zmianę podatku. Korporacje 
zacierają ręce ze szczęścia, 
bo to czysty zysk w ich kie-
szeniach, a nie w budżecie 
miasta.

W przyszłym roku, z oka-
zji 555-lecia miasta, chcia-
łem też w porozumieniu 
ze sponsorami przywrócić 
Dni Łęcznej i zorganizować 
festiwal. Niestety, więk-
szość radnych na ostatniej 
komisji finansów zdecydo-
wała o zabraniu środków 
przeznaczonych na ten cel 
i przekazaniu ich innym sa-
morządom. Na drenowanie 
budżetu Łęcznej zgody nie 
ma, a jeśli mamy dokładać 
pieniądze innym samorzą-
dom, to tylko na zasadach 
partnerstwa i wzajemno-
ści. 

– Czyli przyszły rok może 
być emocjonujący?

– Przyszły rok będzie 
przede wszystkim bardzo 
trudny. Czekają nas znacznie 
większe wydatki związane 
ze wzrostem kosztów energii 
(ponad 50%), gazu (444%), 
a z drugiej strony zmniej-
szone wpływy budżetowe 
na skutek zmian przepisów 
podatkowych (ubędzie nam 
z tego tytułu 1,9 mln zł). Do 
tego radni nie zgodzili się 
na zwiększenie strony do-
chodowej poprzez zmiany 
podatków płaconych w naj-
większym stopniu przez duże 
sklepy. Jednym słowem cze-
kają nas bardzo trudne i nie-
popularne decyzje oraz zaci-
skanie pasa. Mimo wszystko 
gwarantuję, że gmina będzie 
realizowała swoje zadania 
i funkcjonowała jak należy. 
Wierzę w rozsądek radnych 
i działanie na rzecz miesz-
kańców, a nie wewnętrznych 
rozgrywek.

 ROZMOWA
 z burmistrzem Łęcznej Leszkiem Włodarskim

Róbmy swoje – 
rozsądnie  i na rzecz 
mieszkańców

Projekt pn. „Budowa drogi 
gminnej nr 105399L o dłu-
gości 268 m, drogi gminnej 
nr 105400L o długości 366 m
oraz drogi gminnej o dłu-
gości 774 m, w miejscowo-
ści Łęczna – Etap I” został 
dofinansowany ze środków 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Łączny koszt projektu to 
5 mln 275 tys. zł, w tym do-
finansowanie w wysokości 
1 mln 528 893 zł.

Miło nam poinformo-
wać, że już w przyszłym 
roku zostaną zrealizowa-
ne kolejne etapy inwesty-
cji. Wybudowana zostanie 
droga w kierunku sklepu 

Lidl oraz droga w kierunku 
osiedla Bobrowniki. Bę-
dzie to możliwe dzięki do-
finansowaniu z Programu 
Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”. Gmina Łęcz-
na uzyskała na realizację 
projektu drogowego dofi-
nansowanie w wysokości 
4 750 000 zł.

Nowe drogi w centrum 
Łęcznej – postęp prac

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych zdjęć z budowy dróg w centrum Łęcznej. Zakoń-
czyła się budowa kanalizacji deszczowej. Kontynuowane są prace przy budowie linii 
zasilających oświetlenie uliczne, a także roboty konstrukcyjne. Zakończenie robót 
planuje się na lato 2022 roku.

Zestawienie obejmujące 
wszystkie 2477 polskich 
gmin oparto na 48 wskaź-
nikach składających się 
na sumaryczny Wskaźnik 
Jakości Życia. Autor ran-
kingu przyjrzał się ponadto 
obciążeniu demograficz-
nemu w samorządach, in-
frastrukturze kulturalnej 
i dostępowi do Internetu. 
Wśród blisko pięćdziesię-

ciu badanych wskaźników 
niezwykle istotne są te, na 
które niebagatelny wpływ 
mają działania samorządu 
lokalnego. Zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspól-
noty to w końcu podstawo-
we zadanie własne gminy. 
Ranking uwzględnia m.in. 
atrakcyjność migracyjno-
-osadniczą, warunki miesz-
kaniowe, infrastrukturę 

wodociągową, dostępność 
opieki zdrowotnej jakość 
edukacji i dostęp do rekre-
acji czy zieleni. Jednocze-
śnie po raz pierwszy w tak 
szerokim zakresie wykorzy-
stano szereg różnorodnych 
danych środowiskowych.

Ranking tworzono we 
współpracy z prof. Przemy-
sławem Śleszyńskim z Pol-
skiej Akademii Nauk. 

Łęczna gminą
dobrą do życia 
Polska Agencja Prasowa opublikowała ogólnopolski ranking badający jakość życia 
w każdej z 2477 gmin w Polsce. Łęczna zajęła w nim wysokie 5. miejsce w woje-
wództwie lubelskim. A wśród miast ustąpiła jedynie Lublinowi.

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

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
byłej pracownicy i wieloletniej skarbniczki miasta

Pani
Barbary Zdebskiej

Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim
składamy kondolencje.

W październiku łęcznianie 
wybierali pomiędzy 32 
projektami, dzieląc w ten 
sposób 322 tys. zł. Zwy-
cięskie zadania burmistrz 
Łęcznej wpisze do projektu 
budżetu na przyszły rok.

Budżet został podzielony 
na trzy części: przyrodniczą, 
poświęconą dzieciom i mło-
dzieży oraz osiedlową. 

W trakcie elektronicznego 
głosowania prawidłowo od-
dano 749 głosów. Co wybie-
rali głosujący?

W budżecie zielonym
Do podziału było 40 000 

zł. Najwyżej oceniono pro-
jekty:

– „Budki lęgowe dla jerzy-
ków – odkomarzamy mia-
sto”. Wniosek otrzymał 267 
głosów. Dzięki jego reali-
zacji w Łęcznej pojawią się 
kolejne budki dla jerzyków 
– ptaków które zjadają tysią-
ce komarów dziennie. W ten 
ekologiczny sposób, może-
my zmniejszyć liczebność 
tych krwiopijnych owadów. 
Koszt: 20 000 zł.

– „Uporządkowanie skar-
py w dolinie rzeki Świnki”. 
Wniosek otrzymał 232 głosy. 
Zadanie polega na uporząd-
kowaniu skarpy w dolinie 
rzeki Świnka. W ten sposób 
poprawione zostaną walory 
krajobrazowe doliny rzeki. 
Koszt: 20 000 zł.

W budżecie dla dzieci 
i młodzieży

Do podziału było 50 000 
zł. N ajlepiej oceniono po-

mysł sezonowego lodowi-
ska. To także najwyżej oce-
niony przez mieszkańców 
projekt w tegorocznej edy-
cji. Zebrał on 405 głosów. 
W ramach jego realizacji 
po raz pierwszy w Łęcznej 
pojawiłoby się sezonowe, 
sztuczne, profesjonalne lo-
dowisko. Koszt miesięczne-
go wynajmu: 50 000 zł.

Co na osiedlach?
Osiedle Samsonowicza 

– kwota do podziału: 60 
000 zł. Zwyciężył projekt 
„Postawienie altan ogrodo-
wych wraz z miejscami na 
odpoczynek wzdłuż ścieżki 
pieszo-rowerowej w dolinie 
rzeki Świnki” (143 głosy). 
Zadanie polega na posta-
wieniu altan wzdłuż ścieżki 
pieszo-rowerowej w dolinie 
rzeki Świnki. Takie miejsca 
mają służyć odpoczynko-
wi, a także umożliwić ob-
cowanie z naturą z dala od 
miejskiego zgiełku. Koszt: 
60 000 zł.

Osiedle Niepodległości – 
kwota do podziału: 60 000 
zł. Zwyciężył projekt „Roz-
budowa parkingu przy ul. 
Wojska Polskiego” (80 gło-
sów). Dzięki realizacji wnio-
sku na rozbudowywanym od 
dwóch lat parkingu pojawi 
się kilkadziesiąt dodatko-
wych miejsc parkingowych, 
a jeśli wystarczy środków, 
to także oświetlenie. Koszt: 
60 000 zł.

Osiedle Bobrowniki – 
kwota do podziału: 60 000 
zł. Zwyciężył projekt „Budo-
wa miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych 
przy ul. Leśnej” (71 głosów). 
Realizacja ma ułatwić par-
kowanie na całej długości 
ulicy Wiklinowej. Koszt 60 
000 zł.

Osiedle Stare Miasto – 
kwota do podziału: 25 000 
zł. Zwyciężył projekt „Progi 
zwalniające na ul. Mickiewi-
cza, Średniej i Nadrzecznej” 
(24 głosy). Zadanie polegać 
będzie na zabudowie progów 
zwalniających na ulicach, po 
których – zdaniem mieszkań-
ców – kierowcy jeżdżą zbyt 
szybko. Zadanie ma poprawić 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego. Koszt: 
24 000 zł.

Osiedle Słoneczne – kwo-
ta do podziału: 15 000 zł. 
Zwyciężył projekt „Budowa 
parkingu przy ogródkach 
działkowych Relaks” (30 
głosów). Parking poprawi 
komfort korzystania z dzia-
łek przez ich właścicieli, 
a także ich gości. Dzięki 
temu samochody „dziko” 
ustawiane przy ulicach prze-
staną stanowić zagrożenie 
w ruchu drogowym. Koszt: 
15 000 zł.

Osiedle Kolonia Tręba-
czów – kwota do podziału: 
12 000 zł. Zwyciężył pro-
jekt „Progi zwalniające na 
Osiedlu Kolonia Trębaczów”. 
Realizacja będzie polegała 
na montażu dwóch progów 
zwalniających na drodze 
gminnej 385 (od drogi kra-
jowej 82 w kierunku Tręba-
czowa) w celu poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Koszt: 12 000 zł.

Mieszkańcy podzielili
budżet osiedlowy
na 2022 rok

Dwa ważne wnioski Gminy Łęczna otrzy-
mają wsparcie finansowe w wysokości 

12 milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom 
zakończymy budowę dróg wyjazdowych 
z centrum miasta i zmodernizujemy Szkołę 
Podstawową nr 4.

Pieniądze pochodzą z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Pozwolą na realizację dwóch 
zadań. Pierwsze to głęboka termomoderni-

zacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża 
Jana Pawła II w Łęcznej. Pierwszym etapem 
prac była wymiana stolarki okiennej, teraz 
czas na termomodernizację. 

Drugie zadanie to budowa dróg od ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. 
Wierzbowej oraz od ul. Ks. Wrześniewskich 
do Lidla. Wymienione zadanie jest kontynu-
acją obecnie realizowanej przebudowy dróg 
w centrum miasta.

Mamy to!

12 milionów złotych
na inwestycje w Łęcznej!

W październiku zakończył się rządowy konkurs na najwyższy przyrost poziomu zaszcze-
pienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19. Łęczna zajęła 

trzecie miejsce w powiecie łęczyńskim i wygrała 250 tysięcy złotych. 

 Remonty drogowe
na osiedlu Pasternik

Dotychczasowe szutrowe drogi zyskały 
nową konstrukcję oraz nawierzchnię jezdną 

z betonowej kostki brukowej. Przy ul. Onano-
wa wybudowane zostanie także oświetlenie. 

Zakończono prace związane z modernizacją ul. Nadrzecznej i Onanowa w Łęcznej. 

 250 tysięcy dla Łęcznej
za wskaźnik wyszczepień
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W czwartek, 9 grudnia odbyło się 
spotkanie radnych Rady Miejskiej 
w Łęcznej, burmistrza Łęcznej oraz 
przedstawicieli Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Przedstawiono wyliczenia, 
z których jednoznacznie wynika, że 
dzisiejsze wpływy z opłaty wyno-
szącej 17 zł od osoby nie pokrywają 
kosztów działania systemu, który 
powinien się bilansować. W bieżą-
cym roku z budżetu dołożymy blisko 
600 tysięcy złotych.

Proponowana stawka 21 zł od osoby 
pozwoli na pokrycie kosztów związa-
nych z odbiorem śmieci. To i tak stawka 

znacznie niższa niż w innych samorzą-
dach. Przykładem jest Świdnik, gdzie już 
od roku obowiązuje stawka 30 zł od oso-
by, a więc 13 zł wyższa niż w Łęcznej. 

Prezes PGKiM wskazał, że oferta 
Spółki po negocjacjach jest wyższa 
jedynie o nieco ponad 3% mimo po-
wszechnego wzrostu kosztów. Wska-
zał tu gwałtownie rosnące ceny paliw, 
energii czy wzrost płacy minimalnej. 
Nikt na spotkaniu nie kwestionował 
przedstawionych kalkulacji. Dyskusja 
dotyczyła poziomu segregacji odpadów 
i weryfikacji listy osób, które powinny 
płacić opłatę za śmieci.

Bez podwyżki opłat trzeba będzie 
znaleźć w 2022 roku ponad 900 tys. 

zł brakujących środków. W obliczu 
zmniejszonych wpływów do budżetu 
gminy, związanych ze zmianami po-
datkowymi oraz gwałtownie rosnących 
kosztów utrzymania gminy (wzrost cen 
energii o 50%, gazu o 444%, ciepła 
itd.) wydaje się to niemożliwe. Szale-
jąca inflacja uderza w gminy w jeszcze 
większym stopniu niż w gospodarstwa 
domowe.

Pocieszające jest to, że poziom 
kosztów systemu odbioru śmieci jest 
w Łęcznej i tak dużo niższy niż w in-
nych gminach. Burmistrz i prezes 
PGKiM zapowiedzieli, że zrobią 
wszystko, by nie podnosić stawek 
opłat w kolejnych latach. 

Zakończyła się wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w łęczyńskiej 

„Czwórce”. Trwała od lipca do końca 
października. Czynności odbiorowe za-
kończyły się 17 listopada. Koszt inwe-
stycji to 1 177 622,58 zł.

Zamontowano okna PCV (o łącznej 
powierzchni 1156,13 m2), okna alumi-
niowe (239,54 m2) i drzwi aluminiowe 
(62,14 m2). Zamontowane okna wy-
posażone są w szyby zespolone, trój-

warstwowe, ze szkła niskoemisyjnego. 
Współczynnik zatrzymywania energii sło-
necznej min. 50%, współczynnik przeni-
kania ciepła Uw max=0,9 W/m2K, współ-
czynnik izolacyjności akustycznej nie 
mniej niż Rw=32 dB.

Projekt pn. „Termomodernizacja Szko-
ły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej” został 
dofinansowany ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wyso-
kości 2 mln zł .

Pozostała z dofinansowania kwota zo-
stanie wykorzystana podczas kolejnych 
prac termomodernizacyjnych.

Będą one możliwe dzięki dofinan-
sowaniu z Programu Inwestycji Strate-
gicznych „Polski Ład”. Gmina Łęczna 
uzyskała na dokończenie termomoder-
nizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 dofi-
nansowanie w wysokości 7 200 000 zł.
Prace będą prowadzone w latach 2022-
2023.

Trwają roboty związane 
z budową drogi manew-

rowej w Parku Podzamcze 
na terenie przeznaczonym 
do organizacji imprez ma-
sowych. W ciągu ostatnich 
miesięcy zagospodarowano 
5-hektarowy teren, umożli-

wiając organizację dużych 
wydarzeń artystycznych. 
Będzie to doskonałe miejsce 
do powrotu formuły festiwa-
lowej w ramach Dni Łęcz-
nej. Zwłaszcza, że w 2022 
roku nasze miasto obchodzi 
555-lecie. 

Od 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Łęcznej wydawane 
są nowe dowody osobiste. 

Proces składania wniosku oraz wydawania nowego dowo-
du osobistego zmienił się. Główna różnica to konieczność 
pobrania odcisków palców i odwzorowania podpisu osoby 
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu 
dokumentu urzędnicy będą weryfikować odciski palców po-
siadacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie.

Punkt dowodowy w urzędzie mieści się po lewej stronie od 
wejścia. Obsługa interesantów na tym stanowisku będzie od-
bywała się w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, pią-
tek: 7.00 - 14.00, wtorek: 8.00 - 15.00.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z referatem 
spraw obywatelskich - nr 81 53 58 664, 81 53 58 625.

UWAGA! W związku z wprowadzeniem zmienionych 
wzorów dowodów nie ma konieczności  wymiany ważnych 
dokumentów. Z dotychczasowego dowodu można korzy-
stać do czasu, aż minie termin jego ważność.

Było dofinansowanie, będą oszczędności

Szkoła Podstawowa nr 4
z nowymi oknami

Ile zapłacimy za śmieci?
Z czego to wynika?

Nowe dowody, nowe procedury

Aby obsłużyć imprezy masowe

 Wjazd do Parku

O G ŁO S Z E N I E
Przetarg na sprzedaż  nieruchomośc i

położonej  w m.  Łęczna

Burmistrz Łęcznej ogłasza przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łęczna.

Położenie nieruchomości: miasto Łęczna.

Numer ewidencyjny działki: 3255.

Powierzchnia nieruchomości: 1,3901 ha

Opis użytków: RIIIa – 1,3591ha; Bz – 0 ,0305ha; 
Tp – 0,0005ha

Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p., sposób zago-
spodarowania: 2MW4 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (98%). 

Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% po-
wierzchni działki; intensywność zabudowy do 2,4; mini-
malna powierzchnia biologicznie czynna nie może być 
mniejsza niż 30%; maksymalna wysokość zabudowy 
mieszkaniowej – 26m, a zabudowy gospodarczej, garaży 
i małych obiektów handlowych – 8m; 14ZP3 – tereny zie-
leni urządzonej (2%).

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Kształt działki – nieregularny, pozwalający na prawidłowe 
zagospodarowanie terenu zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Posiada dostęp do drogi od ulicy Perłowej. Dostęp do ul. 
Jaśminowej zostanie zapewniony poprzez bezterminową 
służebność drogową ustanowioną na działkach nr 3083/6 
i nr 3108/8 polegającą na prawie przejazdu i przechodu.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIU 20.01.2022r. O GODZ. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 22 
sala konferencyjna Rady Miejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.500.000,00 zł 
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) 

i jest ceną netto.

Wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście 
tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu (PLN) 

do dnia 14.01.2022r. na rachunek Urzędu Miejskiego 
w PKO BP S.A. Nr 84 1020 3206 0000 8402 0006 4527.
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W środę, 5 stycznia, od godziny 9:00 przy 
budynku Urzędu Miejskiego w Łęcznej 

rozpoczniemy nieodpłatny kolportaż gminnych 
kalendarzy na rok 2022. Będzie to limitowana 
edycja, której nie można nigdzie kupić. Akcja 
odbędzie się na zewnątrz w reżimie sanitarnym. 
Obowiązuje zasada: „jedna osoba – jeden kalen-
darz" (aby wystarczyło dla większej liczby chęt-
nych). Szukajcie naszego namiotu. Zapraszamy! 

W listopadzie 2021 r. przy 
budynku, w którym mie-
ści się CK-Osiedlowy Dom 
Kultury i Filia nr 1 Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Zbigniewa Herberta 
w Łęcznej, przygotowano 
nową aranżację „zielonej” 
przestrzeni publicznej. Obok 
nowych nasadzeń i miejsc do 
odpoczynku, które stworzyły 
„zieloną salę” prezentacyj-
no-pokazową przy budynku 
popularnej „Kurzawki”, po-
wstała także nowa galeria 
wystawiennicza w prze-

strzeni publicznej osiedla 
im. Samsonowicza. 

Podczas otwarcia „Zielo-
nej sali” zaprezentowano 
walory nowej przestrzeni 
oraz możliwości wykorzy-
stania jej do animacji kul-
turalnej i środowiskowej. 
Seniorzy i przedszkolacy 
uczestniczyli w warsztatach 
florystycznych. Była to też 
okazja do otwarcia plenero-
wej wystawy fotograficznej 
pt. „Osiedle Samsonowicza, 
gdy było nowe�”. Na wysta-
wie, autorstwa Eugeniusza 

Misiewicza, zaprezentowa-
no archiwalne fotografie 
przedstawiające osiedle 
w latach 80. XX w. Wystawa 
będzie czynna do połowy 
2022 r. 

Przygotowanie nowej 
przestrzeni publicznej, przy-
jaznej dla mieszkańców, 
przyczyniło się do uporząd-
kowania terenu w okolicy 
placówki kulturalnej i przed-
szkola oraz umożliwi w przy-
szłości realizację wydarzeń 
kulturalnych i odpoczynku 
w mieście. 

W ramach rewitalizacji Starego Miasta 
wybudowano budynek mieszkalno-

-usługowy przy Rynku II. Powstaje w nim 
12 mieszkań, które trafią do najbardziej 
potrzebujących osób czekających w kolej-
ce na swoje mieszkanie. Budynek ma już 
dach, zakończyły się także prace elewa-
cyjne.

Ukończenie elewacji umożliwiło montaż 
na budynku budek dla ptaków i schronów 

dla nietoperzy. Pod okiem ornitologa Łu-
kasza Bednarza wykonawca zawiesił na 
ścianach i dachu budki dla kawek, wróbli 
i kopciuszków, a także 3 schrony 
dla nietoperzy. W specjalny 
sposób potraktowana została 
sowa płomykówka. Skrzynkę, 
w której – mamy nadzieję – 
zamieszka ten rzadki ptak, 
zamontowano na strychu.

 Mieszkania dla ludzi i ptaków

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

potrzebujących osób czekających w kolej-
ce na swoje mieszkanie. Budynek ma już 
dach, zakończyły się także prace elewa-
cyjne.

Ukończenie elewacji umożliwiło montaż 
na budynku budek dla ptaków i schronów 

dla nietoperzy. W specjalny 
sposób potraktowana została 
sowa płomykówka. Skrzynkę, 
w której – mamy nadzieję – 
zamieszka ten rzadki ptak, 
zamontowano na strychu.

Zielona sala
na osiedlu Samsonowicza

Fundacja Krajobrazy przy wsparciu i współpracy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., 
Gminy Łęczna, Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” i Centrum Kultury w Łęcznej 
przygotowała dla mieszkańców nową przestrzeń rekreacyjno-kulturalną. 

Odbierz łęczyński
kalendarz

Pod koniec października zainaugurowano 
rok akademicki 2021/2022 na łęczyńskiej 

filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Zajęcia w Łęcznej odbywają się już od dzie-
sięciu lat. Obecnie korzysta z nich 75 studen-
tów-seniorów. Dla uczestników przewidziana 

jest bogata oferta programowa, m.in.: wykłady, 
zespoły aktywności ruchowej, spotkania in-
tegracyjne, wycieczki krajoznawcze oraz wy-
jazdy do teatru. Wszystkim studentom życzy-
my owocnego roku akademickiego bogatego 
w nowe doświadczenia i inspiracje.

Uniwersytet III Wieku

1 stycznia 2022 r. stery 
Centrum Kultury w Łęcznej 
przejmie Aleksandra Murat-
-Bochen. Zastąpi na stanowi-
sku wieloletniego dyrektora 
Eugeniusza Misiewicza.

A. Murat-Bochen to ma-
gister kultury, ukończyła 
Pedagogikę ze specjalizacją 
Animator i Menedżer Kultu-
ry na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lu-

blinie, studia podyplomowe 
– Pedagogika Przedszkol-
na w Lublinie. Specjalista 
w dziedzinie tańca, ma tytuł 
dyplomowanego instruktora 
tańca sportowego (Wyższa 
Szkoła Kultury Fizycznej 
i Turystyki w Warszawie). 
Z Centrum Kultury w Łęcz-
nej związana od 2004 r. Od 
2018 r. kierownik organiza-
cyjno- programowy.

Nowa dyrektor Centrum 
Kultury w Łęcznej
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Z końcem grudnia br. na 
emeryturę odchodzi wie-
loletnia dyrektor Miej-
sko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Zbigniewa 
Herberta w Łęcznej pani 
Danuta Panas. Dziękujemy 
za lata pracy. 

Danuta Panas z działalno-
ścią w zakresie upowszech-
niania kultury związana 
jest od ponad 45 lat. Pierw-
szą pracę podjęła w 1976 r. 
na stanowisku kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Milejowie. W ciągu 
trzynastu lat pracy w tej 
placówce dbała o rozwój 
czytelnictwa w gminie Mile-
jów. Z jej inicjatywy została 
utworzona Filia Biblioteczna 
w Łańcuchowie. Jednocze-
śnie podnosiła swoje kwali-
fikacje zawodowe (ukończy-
ła Studium Bibliotekarskie, 
a następnie studia magi-
sterskie na UMCS w Lublinie 
– kierunek Bibliotekoznaw-
stwo i Informacja Naukowa).

W latach 1989-2005 pra-
cowała jako nauczyciel bi-
bliotekarz w SP nr 3, ZS nr 
2, a następnie w Gimnazjum 
nr 2 w Łęcznej. Przez kilka 
lat pracowała też jako na-
uczyciel języka polskiego. 
Uzyskała stopień awansu 
zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego.

W 2006 roku wygrała kon-
kurs na stanowisko dyrekto-
ra Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej. W 2008 r. 

zainicjowała nadanie MGBP 
w Łęcznej imienia Zbigniewa 
Herberta. Uroczystość odby-
ła przy się okazji obchodów 
60-lecia biblioteki. W tym też 
dniu biblioteka otrzymała ty-
tuł Wzorowej Biblioteki Roku 
2008. Priorytetowym zada-
niem dyrektor Danuty Panas 
była dbałość o wygląd i es-
tetykę lokali bibliotecznych, 
zarówno Biblioteki Głównej, 
jak i czterech filii. W latach 
2006-2008 przeprowadziła 
szereg remontów w placów-
kach. W 2010 r. pozyskała 
środki z programu MKiDN „In-
frastruktura Bibliotek” w ra-
mach projektu „Modernizacja 
pomieszczeń i zakup wyposa-
żenia dla MGBP w Łęcznej”. 
Wszystkie placówki zostały 
wyremontowane i wyposa-
żone w nowe meble i sprzęt 
biblioteczny. Zadbała też 
o komputeryzację i automa-
tyzację bibliotek, pozyskując 
sprzęt z programu „Wirtual-
ne Powiaty III oraz programu 
MKiDN „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek 2013”. Zmo-
bilizowała kadrę do zintensy-
fikowania prac związanych 
z wprowadzeniem zbiorów do 
baz danych programu MAK+ 
(na koniec 2014 roku zbiory 
zostały wprowadzone w cało-
ści). Dzięki pozyskaniu środ-
ków z w/w projektów i stara-
niom dyrektor Danuty Panas, 
placówka może poszczycić się 
posiadaniem katalogów on-li-
ne i wypożyczalni elektronicz-
nej w całej sieci bibliotecznej. 

 Z książkami w sercu
Serdeczne podziękowania za lata  pracy

Dusza kulturze oddana
Czytelnicy mają zapewniony 
dostęp do konta bibliotecz-
nego on-line 24 godziny na 
dobę. Wypożyczanie odbywa 
się za pomocą czytnika ko-
dów kreskowych i elektro-
nicznych kart czytelnika

Danuta Panas dbała o cią-
gły rozwój czytelnictwa 
w gminie Łęczna. Mobilizo-
wała pracowników do podej-
mowania różnego rodzaju 
działań mających na celu 
poszerzenie oferty kultu-
ralno-oświatowej bibliote-
ki, często sama je inicjując 
i prowadząc. Dzięki temu 
organizowane były różno-
rodne imprezy, spotkania 
autorskie, wystawy książek, 
konkursy, lekcje bibliotecz-
ne, warsztaty, wycieczki do 
biblioteki, głośne czytanie 
książek, prelekcje, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, itp. 

Kolejnym ważnym wy-
zwaniem były starania o po-
większanie i jakość zbiorów 
bibliotecznych. Każdego 
roku dyrektor Danuta Panas 
pozyskiwała dodatkowe 
środki na zakup zbiorów 
z programu MKiDN „Zakup 
nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych”. Od 
lat gromadzone są zbiory nie 
tylko w formie tradycyjnej, 
ale także w postaci „książki 
mówionej”, zbiorów audiowi-
zualnych i elektronicznych. 

Ponadto pani Danuta ak-
tywnie uczestniczyła w ży-
ciu kulturalnym miasta, włą-
czając się do organizacji Dni 
Łęcznej i innych lokalnych 
uroczystości. 

Równolegle z pracą zawo-
dową, była zaangażowana 
w pracę społeczną. W 2018 
roku przy okazji uroczystych 
obchodów 70-lecia MGBP 
dyrektor Danuta Panas 
otrzymała odznakę honoro-
wą „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz wyróżnienie od Mar-
szałka Województwa Lubel-
skiego.

Ukazał się 34. numer „Mer-
kuriusza Łęczyńskiego” 
wydany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łęczyń-
skiej, pod redakcją Euge-
niusza Misiewicza, Moniki 
Bogusz i Pawła Brodzisza.

W tegorocznej edycji znaj-
dziemy m.in. artykuł prof. 

Anny Sochackiej opisujący 
średniowieczną wieś Spiczyn, 
prof. Dariusza Kupisza o pro-
blemach mieszkańców Łęcz-
nej w czasie wojen toczonych 
na terenie Rzeczypospolitej. 
Prof. Janusz Łosowki konty-
nuuje cykl meldunków poli-
cyjnych, jakie składał komen-
dant łęczyńskiego posterunku 

do swojego zwierzchnika w 
Lubartowie, a prof. Bogusława 
Kopka opisuje komunistyczny 
obóz w pobliskim Krzesimo-
wie. Regionalista i kolekcjo-
ner Witold Walatek szczegó-
łowo opisuje rodzaje stempli, 
znaczków i kopert używanych 
na poczcie w Łęcznej w XIX i 
XX w. Dr Monika Bogusz opi-

suje charakter kulturalnych 
wydarzeń podczas między-
narodowych jarmarków XIX
-wiecznej Łęcznej, a Witold 
Dąbrowski relacjonuje Festi-
wal „Śladami Singera”, któ-
ry odbył się w lipcu naszym 
mieście. O historii szpitala w 
Łańcuchowie pisze Danuta 
Matłaszewska, zaś Kazimierz 

Woś przybliża genezę powsta-
nia Solidarności Chłopskiej. 
W fotogalerii „Merkuriusza” 
zaprezentowano archiwalne 
foto grafie Antoniego Zdebia-
ka z 1977 r. 

To tylko część zawartości 
najnowszego numeru „Mer-
kuriusza”, który dostępny 
jest nieodpłatnie w Izbie 

Regionalnej oraz w Centrum 
Kultury w Łęcznej, a wersja 
elektroniczna rocznika udo-
stępniona jest na stronie 
internetowej Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łęczyń-
skiej. Publikację wydano 
dzięki dofinansowaniu Gmi-
ny Łęczna i Województwa 
Lubelskiego. 

Merkuriusz Łęczyński po raz trzydziesty czwarty

Eugeniusz Misiewicz to 
jedna z powszechnie roz-
poznawanych w Łęcznej 
postaci. Od lat zawodowo 
związany jest z kulturą. 
Rzec można - oddał jej du-
szę. Dyrektorem Centrum 
Kultury w Łęcznej jest od 
2003 r. Z końcem grudnia 
odchodzi na emeryturę, 
ale zapewne  nadal będzie 
współtworzyć wydarzenia 
kulturalne w Łęcznej. 

Eugeniusz Misiewicz jest 
absolwentem kierunku Pe-
dagogika kulturalno-oświa-
towa na Uniwersytecie Marii 
Curie Skłodowskiej w Lubli-
nie. Życie zawodowe zwią-
zał z instytucjami kultury, 
a przez ostatnie prawie dwie 
dekady szefował łęczyńskie-
mu Centrum Kultury. Inicjo-
wał i współtworzył wydarze-
nia kierowane do szerokich 
grup łęcznian, jak chociażby 
Dni Łęcznej, ale wspierał 
także bardziej kameralne 
formy, jak wystawy i wyda-
rzenia związane z promocją 
literatury. Formalnie i ser-
cem związany także z CK-
Osiedlowym Domem Kultury 
przy ul. Górniczej 12, który 
jest filią CK.

Przez lata, jako dyrektor 
Centrum Kultury, E. Misie-
wicz współtworzył szereg 
imprez, lubianych przez 
łęcznian i znanych w regio-
nie. Obok wspomnianych 
Dni Łęcznej są to m.in.: Tur-
niej Tańca Nowoczesnego 

są z kulturą. Od kilkudzi-
sięciu lat zajmuje się foto-
grafią, preferując zdjęcia 
pejzażowe. Pasjonuje się 
historią Łęcznej i regio-
nu. Od ponad 35 lat działa 
społecznie w Towarzystwie 
Przyjaciół Ziemi Łęczyń-
skiej, pełniąc od 2011 r. 
funkcję prezesa Zarządu. To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łęczyńskiej to laureat „Łę-
czyńskiego Odyńca Kultury" 
2020 – Nagrody Burmistrza 
Łęcznej. 

E. Misiewicz jest współ-
założycielem i redaktorem 
rocznika „Merkuriusz Łę-
czyński”, autorem bądź 
współautorem wielu pu-
blikacji o Łęcznej i ziemi 
łęczyńskiej, m.in. cyklu pu-
blikacji „Łęcznianie”, „Czas 
zastygły w fotografii”, „Po-
wiat Łęczyński”. 

– To człowiek-instytucja 
– mówią o dyrektorze Mi-
siewiczu współpracownicy 
i ci, którzy spotkali go na 
„kulturalnych ścieżkach". 
– Mamy nadzieję, że emery-
tura i więcej wolnego czasu 
pozwolą panu Eugeniuszowi  
na wciąż aktywną działal-
ność – z pożytkiem dla nas 
wszystkich.

o Puchar Burmistrza Łęcz-
nej, Przegląd Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych, 
Zimowy Festiwal Teatralny 
Hej kolęda, kolęda�, konkursy 
plastyczne Święta Bożego 
Narodzenia, Symbole Świat 
Wielkanocnych bądź lite-
rackie, jak Sztubackie stro-
fy. W Centrum funkcjonują 
dwie galerie, goszczące 
czasowe ekspozycje dzieł 
nie tylko łęczyńskich twór-
ców. Organizowany od po-
nad dwudziestu lat Festiwal 
Kapel Ulicznych i Podwórko-
wych to sztandarowe łęczyń-
skie wydarzenie. 

Również pasje pozaza-
wodowe Eugeniusza Mi-
siewicza ściśle związane 

Gala „Łęczyńskiego Odyńca Kultury" 
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(18 listopada) W Galerii CK-
-Osiedlowego Domu Kultury 
w Łęcznej odbył się wernisaż 
wystawy fotografii Doroty 
Boguckiej pt. „Kształt świa-
tła”. Autorka zaprezentowa-
ła cykl czarno-białych foto-
grafii będących jej osobistą 
interpretacją i prezentacją 

zjawiska, jakim jest światło. 
Dorota Bogucka jest absol-

wentką Państwowego Liceum 
Plastycznego w Nałęczowie, 
od wielu lat związaną z Łęcz-
ną, pełni funkcję wiceprezesa 
w Łęczyńskim Stowarzysze-
niu Twórców Kultury i Sztuki 
PLAMA.

7 grudnia Kino objazdo-
we „BNP Paribas Idę do 

kina" zawitało do Centrum 
Kultury w Łęcznej. Od godz. 
9:00 do późnych godzin wie-
czornych na dużym, profe-
sjonalnym ekranie wyświe-
tlane były premiery kinowe. 
Przybyło mnóstwo kinoma-
niaków spragnionych fil-
mowych wrażeń. Dzieciaki 
fantastycznie bawiły się 
na filmach „Clifford. Wielki 

czerwony pies” oraz „Wilk, 
lew i ja”. Dorośli mieli okazję 
obejrzeć najnowsze polskie 
hity „Bo we mnie jest seks” 
i „Dziewczyny z Dubaju”.

Organizatorzy zadbali 
o atrakcyjny wystrój domu kul-
tury oraz świetną oprawę wy-
darzenia. Nie zabrakło także 
najważniejszego – popcornu.

Kino objazdowe odwiedzi 
nas ponownie w styczniu 
2022.

27 listopada w Centrum 
Kultury w Łęcznej 

odbył się Maraton Zumby, 
powiązany z charytatywną 
akcją OnkoMikołaj. Orga-
nizatorami maratonu były: 
Centrum Kultury w Łęcznej 
oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich ChmieLove ze Spi-
czyna. W maratonie wzięło 

udział siedmiu instruktorów 
zumby, którzy przyjechali 
do Łęcznej m.in. z Radzynia 
Podlaskiego, Kraśnika, Spi-
czyna, Kijan i Lublina. Mara-
ton trwał 3 godziny, atmos-
fera była wspaniała. Przy 
dużej dawce pozytywnych 
emocji udało się zebrać wie-
le prezentów dla dzieci.

5 grudnia Centrum Kultu-
ry w Łęcznej zaprosiło 

mieszkańców do udziału 
w uroczystym podsumowa-
niu i finale akcji charyta-
tywnej „OnkoMikołaj”. Przez 
około 3 tygodnie mieszkań-
cy powiatów łęczyńskiego 
i włodawskiego zbierali pre-
zenty dla dzieci z oddziału 
onkologii Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego im. An-
toniego Gębali w Lublinie. 
W dniu podsumowania plac 

Kościuszki przed Urzędem 
Miejskim wypełniły dziesiąt-
ki dzieci wraz z rodzicami. 
Świetnych humorów nie za-
brakło, były tańce i śpiewy. 
Na śnieżnobiałych saniach 
dotarł święty Mikołaj i czę-
stował uczestników łakocia-
mi. Zebrane rzeczy zostały 
przekazane na odział dzie-
cięcy 6 grudnia 2021 r. Ser-
deczne podziękowania dla 
wszystkich mikołajów i spon-
sorów akcji.

Co roku łęczyńskie szkoły 
wypuszczają w świat no-

wych absolwentów. Jednym 
z nich jest Wojciech Smoła, 
który kilka lat temu zawę-
drował z Łęcznej aż do Wro-
cławia. Mimo iż ten 29-letni 
łęcznianin rozwija skrzydła 
na zachodzie Polski, nie 
zapomniał o swoich rodzin-
nych stronach. Właśnie dla-
tego osobiście skontaktował 
się z urzędem naszego mia-
sta w sprawie swojego inte-
resującego przedsięwzięcia.

Dokładnie 21 lutego 2022 
roku, nakładem wydawnic-
twa WasPos, do księgarni 
w całym kraju trafi książ-
ka „Soru Hanta: Narodziny 
bohatera”, która połączy 
gatunki fantastyki i science-
-fiction. Autorem tej pozycji 
jest Wojciech Smoła, który 
– jak sam stwierdził – byłby 
dumny z patronatu miasta 
Łęcznej nad swoim literac-
kim debiutem. Opis powieści 
brzmi następująco:

XXII wiek. Dziesięciolet-
ni Deynard Redo traci ojca. 
Chłopiec zamierza pójść 
w jego ślady i zostać Świetli-
kiem – członkiem elitarne-
go oddziału zwalczającego 
obcą rasę, Pirsjan. Mając 
osiemnaście lat, razem 
z najlepszym przyjacielem 

Tomem dołącza do akademii 
GWD, w której szkolone są 
przyszłe Świetliki. W krót-
kim czasie akademię atakuje 
tajemnicza grupa, a Dey-
nard ratuje życie jednemu 
z rekrutów – jak się okazuje, 
jest to jego dawna przyja-
ciółka z dzieciństwa, Chisa. 
Między tą dwójką zaczyna 
rodzić się uczucie.

Coś więcej niż magia. Do 
powstrzymania inwazji ko-
smitów nie wystarczą zmyśl-
ne zaklęcia i dobre chęci. 
Tylko użytkownicy ranu – 
tajemniczej mocy drzemią-
cej w ludzkich sercach – są 
w stanie ocalić Ziemię.

To historia o odwiecznym 
konflikcie dobra ze złem, 
w której centrum mógł zna-
leźć się każdy z nas. Tylko 
gwiazdy wiedzą, ile należy 
poświęcić w obronie tego, 
co kochamy.

 Książkę „Soru Hanta: 
Narodziny bohatera” bę-
dzie można znaleźć za-
równo w księgarniach on-
line, jak i stacjonarnych 
(również w Empiku). To 
pozycja, która kierowana 
jest nie tylko do czytel-
ników fantastyki i sci-fi,
ale również do fanów ame-
rykańskich i japońskich ko-
miksów.

Projekt jest bardzo obie-
cujący – zmierza do 

podniesienia kompetencji 
nauczycieli i rodziców dzieci 
z przedszkoli i szkół ogól-
nodostępnych w zakresie 
skutecznego wspomagania 
wszystkich uczniów w roz-
woju. Wśród wielu form 
bezpłatnego wsparcia znaj-
dują się m.in.: konsultacje 
z uznanymi ekspertami, dia-
gnozowanie uczniów przez 
wybitnych lekarzy specjali-
stów, warsztaty, szkolenia, 
wizyty studyjne, zajęcia 
otwarte, mentoring, sieci 
współpracy czy doskonale-
nie w prowadzeniu kształce-
nia na odległość. 

– To nowatorska inicjatywa 
– informuje dyrektor szkoły 
Teresa Baruk. – W czasach, 
gdy krajobraz edukacji ulega 
szybkim przemianom, pro-
mowanie edukacji włączają-
cej stanowi priorytet polityki 
edukacyjnej całej Unii Euro-
pejskiej i oczywiście Polski. 
Z danych polskiego Syste-
mu Informacji Oświatowej 
wynika, że zainteresowanie 
rodziców nauką w szkołach 
specjalnych od lat gwałtow-
nie spada. W roku szkolnym 
2019/2020 aż 67% rodziców 
dzieci mających orzeczenie 
umieściło dzieci w szkołach 
ogólnodostępnych, co ozna-
cza wzrost o 4% w stosunku 
do roku 2018/2019 (63%) 
i aż o 13% w stosunku do 
roku 2013/2014 (58,8%). 
Polska szkoła staje zatem 
przed trudnym wyzwaniem: 
musi zapewnić wysoką ja-
kość edukacji dla dzieci 
i uczniów z indywidualny-
mi potrzebami rozwojowy-
mi: tym w pełni sprawnym 
i z niepełnosprawnościami, 

uzdolnionym i mającym trud-
ności w uczeniu się z różnych 
przyczyn, dzieciom przyby-
wającym z zagranicy, prze-
wlekle chorym, mającym 
zaburzenia emocjonalne, 
czy też uczniom, którzy do-
świadczyli sytuacji trauma-
tycznych i kryzysowych. Ich 
liczba z roku na rok rośnie, 
rosną więc i potrzeby szkół 
ogólnodostępnych w za-
kresie udzielania fachowej, 
specjalistycznej pomocy nie 
tylko uczniom, ale i ich rodzi-
com – dodaje dyrektor Baruk. 

Wartością dodaną jest 
fakt, że Gmina Łęczna nie 
zaangażowała żadnych 
środków finansowych, by 
wesprzeć udział szkoły w pi-
lotażu. „Dwójka” znajduje 
się bowiem pod skrzydłami 
SCWEW utworzonego przy 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym im. H. 
Sienkiewicza w Świdniku, 
który na realizację zadania 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 w ra-
mach II Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
otrzymał grant w wysokości 
1 860 238,00 zł.

Dotychczasowe dzia-
łania podjęte w ramach 
SCWEW w szkole wzmacnia-
ły kompetencje nauczycieli 
oraz rodziców. Koncentro-
wały się także na diagno-
zach uczniów z problemami 
rozwojowymi oraz eduka-
cyjnymi przeprowadzonymi 
przez lekarzy cieszących się 
renomą w środowisku me-
dycznym i akademickim. 

Szczegóły o wsparciu dla 
nauczycieli i rodziców uczniów 
– na stronie leczna.pl

Fantastyka rodem 
z Łęcznej – nadciąga 
powieść sci-fi

SCWEW w „Dwójce”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej bierze udział w pi-
lotażowym wdrożeniu Modelu Specjalistycznych Cen-
trów Wspierających Edukację Włączającą – projekcie 
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju 
Edukacji, związanym z planowaną od roku 2017 dużą 
zmianą systemu edukacji w Polsce.

Kształt światła według 
Doroty Boguckiej

OnkoMikołaj

Maraton zumby

 To było prawdziwe 
święto kina w Łęcznej! 
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Historia Gwarka niero-
zerwalnie związana jest 
z naszym miastem i kopal-
nią w Bogdance.

Zebranie założycielskie 
Miejsko-Górniczego Kubu 
Sportowego odbyło się 15 
października 1995 roku. Trzy 
tygodnie później klub wpisa-
no do rejestru stowarzyszeń 
w Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie. Prezesem został 
Bogusław Szmuc, który 
funkcję pełnił nieprzerwa-
nie do czerwca 2020 roku! 
W Zarządzie przez ponad 25 
lat zasiadał także m.in. An-
drzej Grzesiuk, wieloletni 
dyrektor Zespołu Szkół nr 
1 Łęcznej, były przewodni-
czący Rady Powiatu Łęczyń-
skiego oraz wieloletni radny, 
zmarły pod koniec ubiegłe-
go roku.

Pierwszy turniej bokserski 
organizowany przez Gwarka 
odbył się w cechowni KWK 
„Bogdanka” z okazji Barbór-
ki 3 grudnia 1995 roku.

21 maja 1996 r. otwarta 
została siedziba klubu przy 
ulicy Gwarków 5a w Łęcznej, 
w której do dziś odbywają 
się zajęcia pięściarskie.

Pierwsze historyczne me-
dale w Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów łęczyńskiemu 
klubowi przyniósł rok 2000. 
W Płońsku złoto wywalczył 
Aleksander Nycz (waga 
lekka, do 60 kg), srebro – 
Marcin Stankiewicz (waga 
piórkowa, do 57 kg) i Prze-
mysław Pęczyński (waga 
lekkośrednia, do 71 kg), 
a brąz – Jacek Haraś (waga 
kogucia, do 54 kg). Dotych-
czas pięściarze Gwarka sta-
wali na dorosłym podium 
mistrzostw kraju aż 18 razy. 
Zdobyli dwa złote, cztery 
srebrne i dwanaście brązo-
wych medali. To prawie 1/4 
wszystkich krążków, które 
wywalczyli zawodnicy z po-
nad 20 klubów okręgu lubel-
skiego w 92-letniej historii 
krajowego czempionatu.

Od 2000 do 2004 roku se-
niorzy MGKS Gwarek Łęczna 
udanie walczyli w ligowych 
rozgrywkach. Niestety, eks-
traklasa bokserska PZB zo-
stała rozwiązana w wyniku 

Zielono-Czarne
– z  pasją na szczyt
Sekcja żeńskiego futbo-

lu powstała w Łęcznej 
10 grudnia 2002 r. Drużyna 
zmagania rozpoczęła w II 
lidze lubelskiej, ale szybko, 
bo już w sezonie 2004/2005, 
wywalczyła awans na wyż-
szy szczebel. W kampanii 
2009/2010 udało się osią-
gnąć upragniony cel, jakim 
był awans do najwyższej 
klasy rozgrywkowej, czyli 
Ekstraligi. 

Już po dwóch latach gry 
w elicie nasze zawodnicz-
ki stanęły na najniższym 
stopniu ligowego podium, 
co ponowiły także w sezo-
nie 2012/2013. Rok później 
Zielono-Czarne sięgnęły po 
wicemistrzostwo kraju i roz-
poczęły marsz ku jeszcze 
wyższej lokacie. 

W sezonie 2017/2018 pod 
wodzą Piotra Mazurkiewi-
cza GKS Górnik Łęczna po 
raz pierwszy w swojej histo-
rii zdobył mistrzostwo kraju, 
a także Puchar Polski. Kam-
panię 2018/2019 łęczyńskie 
piłkarki również zakończyły 
ze złotymi medalami Ekstra-
ligi, co powtórzyły również 
sezon później. Do trzeciego 
mistrzostwa z rzędu nasze 
zawodniczki dołożyły ko-
lejny triumf w rozgrywkach 
pucharowych. 

Dzięki zdobyciu mistrzo-
stwa w kampanii 2019/2020 
GKS zaistniał także na are-
nie międzynarodowej. Po 
pokonaniu ZNK Split i Apol-
lonu Ladies, Zielono-Czarne 
po raz pierwszy w historii 
klubu awansowały do 1/16 
finału Ligi Mistrzyń UEFA, 
gdzie zmierzyły się ze słyn-
nym Paris Saint-Germain. 

Sezon 2020/2021 druży-
na zakończyła na trzecim 
miejscu w ligowej tabeli. 
Obecnie, po rundzie jesien-
nej obecnych rozgrywek, 
podopieczne Roberta Ma-
karewicza są liderem ze-
stawienia i mają dwa oczka 
przewagi nad drugim TME 
UKS SMS Łódź. 

Liderką klasyfikacji strzel-
czyń Ekstraligi jest natomiast 
napastniczka Górnika, Mac-
leans Chinonyerem, która je-
sienią zdobyła aż trzynaście 
bramek. Taki wynik pozwala 
wierzyć, że tytuł królowej 
strzelczyń, który przez pięć 
ostatnich sezonów należał 
do snajperki GKS, Eweliny 
Kamczyk, pozostanie w Łęcz-
nej na kolejny rok. Górnik 
Łęczna to jednak także suk-

cesy młodzieżowe. W sezonie 
2020/2021 nasza drużyna 
juniorska zdobyła wicemi-
strzostwo Polski Centralnej 
Ligi Juniorej U-17. Wiosną 
po raz pierwszy nasza druży-
na będzie rywalizować także 
w Centralnej Lidze Juniorej 
U-15. 

Nasze szkolenie jest tak-
że doceniane przez Instytut 
Sportu w Warszawie. W roku 
2021 zajęliśmy siódme miej-
sce w kraju w stworzonym 
przez tą organizację ran-
kingu, co jednocześnie dało 
nam lokatę numer jeden 
w województwie lubelskim. 

 Tekst: Mariola Panasiuk

Sukcesy GKS Górnika 
Łęczna:
• Złoty medal mistrzostw 

Polski: 2017/18, 2018/19, 
2019/20

• Srebrny medal mistrzostw 
Polski: 2013/14, 2015/16, 
2016/17

• Brązowy medal mi-
strzostw Polski: 2011/12, 
2012/13, 2014/15, 
2020/2021

• Puchar Polski: 2017/18, 
2019/20 

• Finał Pucharu Polski: 
2014/15, 2015/16, 
2016/17 

• 1/16 finału Ligi Mistrzyń 
UEFA: 2020/2021

Z sercem do walki

problemów finansowych. 
Zmagania ligowców po-
wróciły w nieco zmienionej 
formule w 2007 roku i za-
kończyły się sukcesem łę-
czyńskiej drużyny, która wy-
grała I edycję pozostawiając 
w pobitym polu: Avię Świd-
nik, Trade-Olimp Lublin, Wi-
słoka Rzeszów, Radomiaka 
Radom i RUSHH Kielce

W ponad 25-letniej histo-
rii Gwarek może pochwalić 
się wieloma medalistami 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży, mistrzostw 
kraju młodzików, kadetów 
oraz juniorów. Wielokrotnie 
na podium stawali wycho-
wankowie klubu: Dariusz 
Tudrujek, Mateusz Duda, 
Artur Kogut, Grzegorz Ko-
walczuk, Sebastian Chle-
bicki, Radosław Raczyński 
oraz bracia Michał i Tomasz 
Smerdelowie. Dziś w Gwar-
ku do ich sukcesów na-
wiązują pięściarki Emilia 
Kościelska i Daria Skubi-
szewska. Pierwsza w ubie-
głym roku została srebrną 
medalistką OOM, a w tym 
brązową mistrzostw kraju 
juniorek. Druga we wrześniu 
br. wywalczyła tytuł wicemi-
strzyni Polski młodziczek.

Każdego roku reprezen-
tanci Gwarka biorą udział 
w kilkudziesięciu turniejach 
towarzyskich godnie re-
prezentując lubelski okręg 
i Miasto Łęczna.

Obecnie w klubie pod 
okiem trenerów Marka Ko-
zaka i Pawła Berejowskiego 
ćwiczy kilkadziesiąt młodych 
zawodniczek i zawodników. 
Warto podkreślić, że klub 
zajęcia dla dzieci i młodzieży 
prowadzi nieodpłatnie!

- Serdecznie zapraszamy 
do nas mieszkańców Łęcznej, 
tych dużych i tych małych. 
Gwarantujemy ciekawe za-
jęcia i rodzinną atmosferę. 
Treningi grupy zawodniczej 
odbywają się codziennie, od 
poniedziałku do piątku o godz. 
16:30, dzieci z kolei na bez-
płatne zajęcia zapraszamy we 
wtorki i czwartki o godz. 18 
– mówi Bartłomiej Grygiel, 
prezes MGKS Gwarek Łęczna.

Wiele informacji o dzia-
łalności łęczyńskiego klu-
bu można znaleźć na jego 
stronie internetowej mgks-
gwarek.com oraz prężnie 
działającym profilu na Face-
book – www.facebook.com/
gwarekleczna

Bezplatne zajecia dla dzieci

Medalistka Emilia Koscielska

Medalistka Daria Skubiszewska

ŁĘCZNA WSPIERA SPORT. Na mocy umowy miasta z klubami herb Łęcznej pojawi się na strojach zawodniczek i zawodników.
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