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Odpowiedzialność za los gminy 
to także podejmowanie tych 
mniej popularnych decyzji. 
Cena za śmieci
jest odzwierciedleniem
kosztów systemu,
a te, niestety, skokowo wzrosły.

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Wielkanoc to święta radości,
nadziei i rodzinnych spotkań.
Życzymy wszystkim
mieszkańcom Gminy Łęczna
i ich rodzinom
wiele radości i natchnienia
w ten świąteczny czas.
  Wesołego Alleluja
  i mokrego Dyngusa!

Sto dni burmistrza Włodarskiego

Dlaczego tak drogo?

Nowe stawki za śmieci

Radni i Pracownicy 
Urzędu Miejskiego
w Łęcznej 

Przewodniczący
Rady Miejskiej 
Krzysztof Matczuk

Burmistrz Łęcznej 
Leszek Włodarski
 

Za nami sto dni urzędowania Leszka Włodarskiego na stanowisku burmistrza Łęcznej. To dobry  czas na 
pierwsze podsumowania.   str. 2

Od 2014 roku w Łęcznej opłaty za śmieci pozostawały na niezmienionym poziomie, ale od 1 czerwca tego 
roku zaczną obowiązywać nowe stawki. Czeka nas znacząca podwyżka. Za odpady segregowane zapłacimy 
miesięcznie 17 złotych od osoby, za niesegregowane - 25 zł. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów ogłoszonym przez gminę, wpłynęła tylko jedna oferta z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łęcznej.  str. 2

Obudźmy Marcina!
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Coraz więcej nowego,
coraz mniej starego
spichlerza

Przebudowa basenu 
na finiszu

Nowa elewacja
– ładna i ciepła
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Zapraszamy na wieżę w Parku 
Podzamcze

Punkt widokowy
otwarty
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny udostęp-
niliśmy mieszkańcom i turystom możliwość wejścia 
na wieżę widokową w odrestaurowanych ruinach 
dawnego folwarku w Parku Podzamcze.  str. 3

Prace porządkowe na terenie miasta
i gminy Łęczna

Sprzątanie
nie tylko
wiosenne str. 5
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Do końca kwietnia powinna zakończyć się prze-
budowa basenu przy ulicy Szkolnej. W maju 
odbędą się próby oraz dopuszczenie obiektu 
do użytkowania. Jeśli wszystko odbędzie się 
zgodnie z planem, od czerwca basen powinien 
być do dyspozycji mieszkańców.

Gdy oddawaliśmy ten numer do druku, do ukoń-
czenia pozostały jeszcze ostatnie prace związane 
z technologią uzdatniania wody basenowej. Trwa 
układanie płytek i malowanie oraz montaż arma-
tury sanitarnej. Na końcu zostanie zamontowany 
osprzęt elektryczny i wyposażenie szatni.

Trwającą kilka miesięcy przebudowę reali-
zowały równocześnie dwie firmy. Jedna z nich 
prowadziła roboty typowo budowlane, a druga 

wykonywała specjalistyczne prace związane 
z technologią uzdatniania wody basenowej oraz 
modernizacją niecki basenu. Łączny koszt prze-
budowy jedynego w powiecie łęczyńskim basenu 
to prawie 2 mln zł.

Nowa elewacja, oprócz zwiększenia efektywno-
ści energetycznej budynku, znacząco poprawi jego 
estetykę. Ściany otrzymają nową kolorystykę. Zimą 
z elewacji usunięto szpecące płyty azbestowo-ce-

mentowe. Na zakończenie robót w ramach kompen-
sacji za utracone miejsca lęgowe na budynku zosta-
ną zamontowane budki dla ptaków oraz schrony dla 
nietoperzy.

Przebudowa basenu 
na finiszu

Nowa elewacja – ładna i ciepła

Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej” jest realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i środków własnych Gminy Łęczna. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej.

Rozpoczął się ostatni etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej. Firma LP-BUD 
Piotr Lemieszek z Lublina za 1 291 500 zł dociepli ściany oraz stropy i stropodachy na budynku 
szkoły, basenu oraz sali gimnastycznej. Prace zostaną zakończone 15 sierpnia br.

Od 2014 roku w Łęcznej opła-
ty za śmieci pozostawały na 
niezmienionym poziomie, ale 
od 1 czerwca tego roku zaczną 
obowiązywać nowe stawki. 
Czeka nas znacząca podwyżka. 
Za odpady segregowane zapła-
cimy miesięcznie 17 złotych 
od osoby, za niesegregowane 
- 25 zł. W przetargu na od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów ogłoszonym przez gminę, 
wpłynęła tylko jedna oferta 
z Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Łęcznej.

– Co wpływa na tak drastyczny 
wzrost ceny dla mieszkańców? 
– pytamy Radosława Tkaczyka, 
prezesa PGKiM.

– Reforma systemu gospo-
darki odpadami wprowadziła 
dużo większe wymogi dla gmin 
i przedsiębiorstw zajmujących 
się wywozem i zagospodarowa-
niem odpadów, czyli:
- zwiększający się obowiązkowy 

poziom recyklingu oraz minima-
lizacja ilości odpadów trafiają-
cych na składowiska,

- zaostrzenie wymagań doty-
czących ilości frakcji segrego-
wanych,

- rosnący skokowo podatek eko-
logiczny od składowania odpa-
dów (opłata marszałkowska),

- konieczność ponoszenia opłat 
za zagospodarowanie termicz-

ne odpadów, niewystępująca 
w latach poprzednich,

- spadek cen surowców wtórnych.
Wszystko to generuje dodatko-

we koszty niezależne od spółki 
i od gminy.

– Dlaczego zatem w innych 
miejscowościach opłata dla 
mieszkańca jest niższa?

– Opłaty ustalają gminy i czę-
sto wpływy z opłat nie pokrywają 
kosztów odbioru i zagospodaro-
wania odpadów. W gminach wiej-
skich ilość śmieci „produkowa-
nych” przez jednego mieszkańca 
jest dwukrotnie mniejsza niż 
przypadająca na jednego miesz-
kańca Łęcznej. W obsługiwanych 
przez PGKiM gminach kształ-
tuje się to następująco: w Łęcz-
nej ok. 341 kg/mieszkańca/rok; 
w Spiczynie ok. 171 kg/miesz-
kańca/rok; w Uścimowie 177 kg/
mieszkańca/rok. Należy również 
pamiętać, że w wielu gminach 
śmieci odbierane są znacznie rza-
dziej niż w Łęcznej. Relatywnie, 
w wielu gminach opłata jest więc 
o wiele wyższa niż w Łęcznej. 

– Czy wzrost kosztów, o któ-
rych Pan mówił, rzeczywiście aż 
tak wpływa na oferowaną cenę 
odbioru śmieci?

– Zdecydowanie tak. Kosztów 
usług termicznego zagospoda-
rowania części pozostałości po 
sortowaniu w 2017 r. spółka nie 
ponosiła. W 2018 r. koszty te 
(z uwzględnieniem transportu) 

Redakcja: – Za nami sto dni urzędowania Leszka 
Włodarskiego na stanowisku burmistrza Łęcznej. 
To dobry  czas na pierwsze podsumowania. 

Burmistrz Leszek Włodarski: – Z podsumowania-
mi poczekajmy do końca kadencji. Sporo działań jest 
dopiero w planach, niektóre już rozpoczęliśmy, a wie-
le jest kontynuacją wcześniej podjętych decyzji.

– Czy coś Pana zaskoczyło jako burmistrza? 
Wcześniej pełnił Pan funkcję zastępcy burmistrza 
– czy to duża zmiana?

– Oczywiście, teraz to ja muszę podejmować de-
cyzje i brać za nie odpowiedzialność. A bardzo czę-
sto muszą być to decyzje niepopularne. Nie da się 
wszystkich zadowolić. 

– Co było najtrudniejszą decyzją?
– Uchwała o podniesieniu opłat za śmieci. Wia-

domo było od dłuższego czasu, że podwyżki są nie-
uchronne.  Zaskoczyła wszystkich ich skala.

– Prezes PGKiM tłumaczy wzrost kosztów od-
bioru i zagospodarowania odpadów ogromnym 
wzrostem kosztów „zewnętrznych” niezależnych 
od spółki i gminy. Ceny lawinowo przecież rosną 
we wszystkich miastach.

– Nowemu prezesowi PGKiM, Panu Radosławowi 
Tkaczykowi, przedstawiłem swoje oczekiwania.

– Co to oznacza?
– Minimalizację kosztów i optymalizację działań, 

aby w końcowym efekcie obciążenia mieszkańców 
były najmniejsze z możliwych.

– Uchwała o podwyżce opłat nie przeszła bez 
oporów?

– Przedstawiliśmy radnym na spotkaniach precy-
zyjne kalkulacje, z których wynikała proponowana 
stawka opłaty. 

– Radni jednak zdecydowali o zdjęciu z obrad 
tego punktu i przełożeniu na kolejną sesję.

– Okazało się, że część radnych ma wątpliwo-
ści, co do kalkulacji. Uważam, że bardzo dobrze, 
że przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Michał 
Targoński złożył taki wniosek. Radni uzgodnili, że 
szczegółowo przeanalizują kalkulację urzędu, za-
żądają wyliczeń z PGKiM i dopiero wtedy podejmą 
decyzję.

– Jaki był wynik tej analizy?
– Komisja Rewizyjna potwierdziła prawidłowość 

przedstawionej przez urząd kalkulacji. Szczegóło-
we wyjaśnienia przedstawił również prezes PGKiM. 

Podjęliśmy próbę szukania możliwości chociaż czę-
ściowego pokrycia kosztów gospodarki odpadami 
z budżetu gminy.

– No właśnie, czy była taka możliwość?
– Zgodnie z prawem, koszty odbioru odpadów 

powinny być pokrywane opłatami od mieszkańców. 
Ustalenie przez radnych niższej stawki skutkowa-
łoby koniecznością dopłacania do systemu z bu-
dżetu. Radni przeanalizowali ze skarbnikiem gmi-
ny ponownie budżet i wszyscy byli zgodni, że nie 
ma takiej możliwości. Ze strony radnych Wspólnej 
Sprawy padły pewne propozycje,  ale wszyscy uzna-
li, że oszczędności byłyby znikome i nie pozwoliły-
by na obniżenie opłaty nawet o złotówkę.

– Jakie było podsumowanie tej dyskusji?
– Radni byli zgodni, że kalkulacja przedstawio-

na przez urząd jest prawidłowa i nie było żadnych 
propozycji poza przyjęciem proponowanej stawki 
opłaty.

– Jednak na sesji za podjęciem uchwały było 
tylko 12 radnych, reszta była przeciw lub wstrzy-
mała się od głosu. Dlaczego?

– Niektórzy radni uznali, że tak wygodniej. Na se-
sji nie było przecież żadnych dyskusji, zastrzeżeń ani 
propozycji zmiany stawki. To komfortowa sytuacja, 
zagłosować przeciwko podwyżce, mając świadomość, 
że inni radni i tak zagłosują za przyjęciem uchwały. 

– Czy w przyszłości mamy obawiać się kolej-
nych podwyżek?

– Chciałbym móc powiedzieć „nie”, ale tak na-
prawdę najwięcej zależy od czynników zewnętrz-
nych, na które ani PGKiM, ani gmina nie mają wpły-
wu. Jak wcześniej mówiłem, przedstawiłem swoje 
oczekiwania prezesowi PGKiM i wiem, że podejmu-
je działania, by minimalizować koszty. Z radnymi 
uzgodniliśmy, że wspólnie przeanalizujemy zasady 
naliczania opłat i poszukamy oszczędności w samym 
systemie odbioru śmieci. Radni chcą również prze-
analizować inne sposoby rozliczania opłat. Prawo 
dopuszcza na przykład naliczanie opłat od ilości zu-
żywanej w gospodarstwie wody. Każda z propozycji 
ma swoje wady i zalety, ale warto to przeanalizować. 
Chcemy współpracować ze spółdzielniami mieszka-
niowymi w zakresie usprawnienia segregacji śmieci 
w blokach. W mojej ocenie, nieuniknione jest zwięk-
szenie liczby wiat i pojemników na osiedlach.

– Dziękujemy za rozmowę.

Sto dni Leszka Włodarskiego

Dlaczego tak drogo?

Nowe stawki za śmieci
w części, którą należałoby przypi-
sać do kontraktu z gminą Łęczna, 
stanowiły kwotę ok. 330 tys. zł. 
Na rok 2019 ten koszt (również 
w części dotyczącej odpadów 
z gminy Łęczna) prognozujemy 
na ok. 1 mln 200 tys. zł. Nie bez 
znaczenia pozostaje tu również 
utrzymujący się stały wzrost tzw. 
opłaty marszałkowskiej, czyli 
opłaty za lokowanie odpadów na 
składowisku. Opłata ta z kwoty 70 
zł za tonę w roku 2013 poszybo-
wała w roku 2019 do kwoty 170 zł 
za tonę. Spółka podejmuje dzia-
łania w celu ograniczania tego 
wydatku, jednak wiąże się to z ko-
niecznością prowadzenia instala-
cji biologicznego przetwarzania 
odpadów (tzw. kompostowni), co 
również jest procesem wymaga-
jącym określonej infrastruktury 
i w konsekwencji również wyma-
ga nakładów. 

– Czy w przyszłości czekają 
nas dalsze podwyżki?

– Dużo będzie zależało od de-
cyzji podejmowanych na szczeblu 
krajowym. Ze swojej strony zrobię 
wszystko, żeby koszty obciążające 
mieszkańców były jak najmniej-
sze. Takie zadanie postawił mi 
burmistrz. Szczegółowo analizuję 
różne aspekty funkcjonowania 
spółki pod tym kątem. Inwesty-
cje w modernizację sortowni dają 
rękojmię uzyskania właściwych 
poziomów odzysków surowców, 
co uchroni gminę przed karami 
z tego tytułu. Liczymy także na 
poprawę segregacji przez miesz-
kańców. To wpłynie znacząco na 
ponoszone opłaty.
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Wiosna w parku Podzamcze

Spektakularne zmiany widać na placu budo-
wy przy starym spichlerzu. Główny budynek 
ma nowe fundamenty i stropy. Zniknęła stara 
przybudówka, a na jej miejscu powstaje nowa. 
Po zakończeniu rewitalizacji 60 potrzebujących 
pomocy osób znajdzie tutaj swój dom. 

Przebudowę rozpoczęto od rozebrania zniszczo-
nej przybudówki. Następnie wykonano podbicia 
fundamentów i wybudowano ściany piwnicy pod 
głównym budynkiem. Wykonano poziomy kanaliza-
cyjne i podłoża betonowe w piwnicy.

Odbudowa nowej części zaczęła się od wykona-
nia ław fundamentowych i ścian piwnic. Powstały 
stropy nad piwnicą oraz parterem w budynku głów-
nym i przybudówce. 

Teraz budowane są elementy konstrukcyjne ko-

nieczne do wykonania stropu nad I piętrem. Rów-
nolegle trwa izolowanie ścian piwnicznych w części 
głównej. Do połowy roku zaplanowano zakończenie 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i rozpoczę-
cie robót wykończeniowych.

W pierwszy dzień kalenda-
rzowej wiosny udostępniliśmy 
mieszkańcom i turystom możli-
wość wejścia na wieżę widoko-
wą w odrestaurowanych ruinach 
dawnego folwarku w Parku 
Podzamcze.

Wieża widokowa dostępna 
jest nieodpłatnie w godz. 8:00 – 
21:00. 

Zapraszamy serdecznie, jed-
nocześnie prosząc o poszanowa-
nie wspólnej własności i regula-
minu korzystania z obiektów.

Park Podzamcze przywitał wiosnę odsło-
niętymi skarpami nad Świnką i Wieprzem. 
Wszystko dzięki prowadzonej zimą wycince 
starych i chorych drzew. Zakończono także 
usuwanie zakrzaczeń i prace pielęgnacyjne. 
Teraz przyjdzie czas na budowę oświetlenia 
i alejek spacerowych.

Postępy prac w najbardziej naturalnej części parku 
najlepiej obserwować podczas spaceru po już odno-
wionych kwaterach parkowych albo z mostu na Świn-

ce. Stąd rozciąga się najlepszy widok na odsłoniętą 
rzekę i jej dolinę. Najbardziej niecierpliwi podczas 
niedzielnych spacerów odwiedzają zamkowe wzgó-
rze nad Wieprzem, z którego również rozciąga się 
malowniczy widok na ujście Świnki do Wieprza.

Do końca roku zostanie udostępniony trzeci 
(największy) fragment rewitalizowanego parku Po-
dzamcze. To obszar najbardziej zbliżony swoim cha-
rakterem do naturalnego terenu. Będzie umożliwiał 
obserwację ptaków i zwierząt w ich naturalnym śro-
dowisku.

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze – II etap” jest realizowany w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 

projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy na wieżę w Parku Podzamcze

Punkt widokowy otwarty

Coraz więcej nowego,
coraz mniej starego spichlerza

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” 
jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług 

społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna
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OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE ŁĘCZNA

Nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1 Sołectwa: Karolin, Podzamcze, Stara Wieś, Stara Wieś-Kolonia, 
Stara Wieś-Stasin, Witaniów

Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy

Łęczna ul. Litewska 16

2 Sołectwa: Łuszczów-Kolonia, Nowogród, Trębaczów, Zofi ówka Budynek szkoły
Zofi ówka 85

3 Sołectwa: Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, 
Leopoldów, Piotrówek Drugi, Rossosz, Zakrzów

Remiza OSP
Ciechanki

Krzesimowskie 11

4

Łęczna-Osiedle Stare Miasto ulice: 11 Listopada, 3 Maja, 
Aleja Jana Pawła II numery nieparzyste od 1 do 73 i numery 
parzyste od 2 do 68, Bożniczna, Cicha, Doktora Onanowa, 

Jagiełka, Kanałowa, Kasztelańska, Krasnystawska numery od 1 
do 37, Krótka, Litewska, Lubelska, Łańcuchowska, Marszałka 

Piłsudskiego, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowokościelna, 
Pańska, Partyzancka, Pasternik, Plac Kanałowy, Plac Kościuszki, 

Północna, Przechodnia, Przemysłowa, Rynek II, Rynek III, 
Sportowa, Spółdzielcza, Stadionowa, Średnia, Śródmiejska, 

Świętoduska, Targowa, Tysiąclecia

Sala konferencyjna 
Urzędu Miejskiego 

Łęczna
Plac Kościuszki 22 

5

Łęczna-Osiedle Słoneczne ulice: Brylantowa, Cegielniana, 
Diamentowa, Dobra, Fiołkowa, Graniczna, Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego numery od 33 do końca, Krasnystawska 
numery od 38 do końca, Księży Wrześniewskich, Księżycowa, 

Magnoliowa, Malwowa, Milejowska, Miła, Ogrodowa, Perłowa, 
Pogodna, Różana, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spokojna, 

Storczykowa, Szmaragdowa, Tęczowa, Tulipanowa, Wesoła. 
Łęczna-Osiedle Kolonia Trębaczów

Budynek szkoły
Łęczna 

ul. Marszałka 
Piłsudskiego 12 

6 Łęczna-Osiedle Samsonowicza ulica Górnicza Osiedlowy Dom Kultury 
Łęczna ul. Górnicza 12

7 Łęczna-Osiedle Samsonowicza ulice: Chełmska, Gwarków, 
Szkolna

Budynek szkoły
Łęczna, ul. Szkolna 53

8 Łęczna-Osiedle Samsonowicza ulica Staszica (bez nr 1 i 5) Budynek szkoły
Łęczna, ul. Szkolna 53

9
Łęczna-Osiedle Samsonowicza ulice: Aleja Jana Pawła II 

numery parzyste od 70 do końca, Kapitana Żabickiego, Skarbka, 
Staszica nr 1 i 5, Stefanii Pawlak

Budynek szkoły
Łęczna, ul. Staszica 17

10

Łęczna-Osiedle Niepodległości ulice: Aleja Jana Pawła II 
numery nieparzyste od 75 do końca, Armii Krajowej, Bazarowa, 

Braci Wójcickich, Jakuba Staszewskiego, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego numery od 1 do 32, Legionistów, Lisa Błońskiego, 

Polna, Suff czyńskich, Wacława Jawoszka

Centrum Kultury
Łęczna

ul. Obrońców Pokoju 1

11 Łęczna-Osiedle Niepodległości ulice: Obrońców Pokoju, Orląt 
Lwowskich

Biblioteka
Łęczna

ul. Obrońców Pokoju 1

12 Łęczna-Osiedle Niepodległości ulice: Bogdanowicza, Generała 
Sikorskiego, Patriotów Polskich, Wojska Polskiego

Budynek szkoły
Łęczna

ul. Bogdanowicza 9

13 Łęczna-Osiedle Bobrowniki ulice: Wierzbowa, Wiosenna Budynek szkoły
Łęczna, ul. Jaśminowa 6

14 Łęczna-Osiedle Bobrowniki ulice: Akacjowa, Jaśminowa, Leśna, 
Nadwieprzańska, Spacerowa

Budynek szkoły
Łęczna, ul. Jaśminowa 6

15 Łęczna-Osiedle Bobrowniki ulice: Wiklinowa, Wrzosowa Budynek szkoły
Łęczna, ul. Jaśminowa 6

16 Szpital Powiatowy w Łęcznej (obwód odrębny)
Szpital Powiatowy

Łęczna
ul. Krasnystawska 52

Zmiana siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich,
Komisarz Wyborczy w Lublinie I wyznaczył nową siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

w  re m i z i e  O S P  w  C i e c h a n k ac h  K r ze s i m o w s k i c h .

Zatem, począwszy od najbliższych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
w remizie OSP w Ciechankach Krzesimowskich będą głosować mieszkańcy

Ciechanek Krzesimowskich, Ciechanek Łęczyńskich, Leopoldowa, Piotrówka Drugiego,
Rossosza i Zakrzowa.

Pozostałe siedziby obwodowych komisji wyborczych nie uległy zmianie.

Uwaga! Zmiana!
Dodatki mieszkaniowe

i energetyczne w MOPS-ie
Informujemy, że od 01.04.2019 r. wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych będą 
przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej przy ulicy Jaśminowej 4 w pokoju nr 216, 
w godzinach urzędowania Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 - 15.00, wtorek 8.00 - 16.00.

PGKiM oferuje lokale do dzierżawy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.

informuje, że posiada wolne lokale przeznaczone do dzierżawy:
1. Pomieszczenia o pow. 72,90 m2 zlokalizowane na parterze budynku warsztatowo-socjalnego na te-
renie bazy spółki przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej (działka nr 2549/7). Lokal po punkcie wymiany 
opon, składający się z pomieszczenia obsługi klienta oraz pomieszczenia warsztatowego (podstawowe 

wyposażenie w lokalu); 

2. Pomieszczenie o pow. 385 m2 zlokalizowane na II kondygnacji budynku warsztatowo-socjalnego 
na terenie bazy spółki przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej (działka nr 2549/7). Pomieszczenie pod 

działalność usługową, wymagające remontu. 

3. Pawilony handlowo-usługowe o pow. 8,5 m2 zlokalizowane na targowisku miejskim przy ul. Braci 
Wójcickich 3 w Łęcznej (działka nr 2997). 

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie spółki przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej
w Dziale Zarządzania Majątkiem, pokój 105 lub pod nr tel. 81 752 10 44 wew. 136.

Karta Dużej Rodziny dotyczy rodziców lub 
małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek 
mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci, bez względu na ich wiek.

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna 
zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Kar-
cie Dużej Rodziny. O przyznanie Karty Dużej Ro-
dziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie 
rodzin, w których w chwili składania wniosku co 
najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale 

również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy 
mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co naj-
mniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci 
w chwili składania wniosku.

Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Łęcznej, pokój 224, tel. 
81 531 55 12, w godzinach urzędowania Ośrodka: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzi-
nach 7.00-15.00, we wtorek w godzinach 8.00-
16.00 oraz elektronicznie za pomocą portalu in-
formacyjno-usługowego emp@tia.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Punkt konsultacyjny w urzędzie

Program „Czyste Powietrze”
W związku z ogromnym zainteresowaniem 
programem „Czyste Powietrze” w Urzędzie 
Miejskim w Łęcznej został uruchomiony punkt 
konsultacyjny i doradczy pomagający w apliko-
waniu o uzyskanie dofinansowania.

Punkt konsultacyjny przedstawiciela grupy CDE 
Sp. z o.o. jest czynny w każdy wtorek w godzinach 
10:00-13:00 w pokoju nr 9 (I piętro) w budynku 
przy Placu Kościuszki 22 (budynek z salą konfe-
rencyjną Rady Miejskiej). 

W ramach programu „Czyste Powietrze” można 

uzyskać dofinansowanie na:
- ocieplenie domu,
- wymianę okien i drzwi,
- montaż lub modernizację instalacji centralne-

go ogrzewania i ciepłej wody,
- wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła 

grzewczego na paliwo stałe,
- instalację odnawialnych źródeł energii (ko-

lektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicz-
nej),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła.

Stowarzyszenie AGAPE w ra-
mach zadania powierzonego 
przez Ministerstwo Sprawie-
dliwości prowadzi Ośrodek 
Pomocy dla Osób Pokrzyw-
dzonych Przestępstwem. Od 
lutego również w Łęcznej 
działa punkt wsparcia.

Zadania realizowane w ra-
mach OPOPP to: • bezpłatne po-
radnictwo prawne dla osób po-
krzywdzonych przestępstwem 
i członków ich rodzin, • bezpłat-
ne poradnictwo psychologiczne 
wraz z pomocą psychologiczną 
dla osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem, członków ich rodzin 
oraz świadków przestępstw, 
• bezpłatne wsparcie socjal-
ne dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i członków ich 
rodzin.

W ramach wsparcia ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwo-
ści można zapewnić osobie po-
krzywdzonej przestępstwem 
następujące formy wsparcia: 
• pomoc prawną, • psychote-

rapię lub pomoc psychologicz-
ną, • pomoc psychiatryczną, 
• pokrywanie kosztów świad-
czeń zdrowotnych, wyrobów 
medycznych, ortopedycznych, 
• pokrywanie kosztów związa-
nych z kształceniem w szkołach 
i przedszkolach publicznych, 
• pokrywanie kosztów zwią-
zanych z opieką nad dziećmi 
w żłobkach i klubach, •  finan-
sowanie szkoleń i kursów, • po-
krywanie kosztów czasowego 
zakwaterowania lub udzielania 
schronienia, • finansowanie 
okresowych dopłat do bieżą-
cych zobowiązań czynszowych 
za lokal mieszkalny, • dosto-
sowanie lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego do 
potrzeb osoby pokrzywdzonej 
przestępstwem, • finansowanie 
przejazdów środkami komuni-
kacji publicznej lub pokrywanie 
kosztów transportu związanych 
z uzyskiwaniem świadczeń i re-
gulowaniem w/w spraw, • po-
krywanie kosztów żywności lub 
bonów żywnościowych, • pokry-
wanie kosztów zakupu odzieży, 

bielizny, obuwia, środków czy-
stości i higieny osobistej, • fi-
nansowanie kosztów zorganizo-
wanego wyjazdu uprawnionego 
małoletniego, • finansowanie 
kosztów wyjazdu osoby upraw-
nionej wraz z małoletnim, nad 
którym sprawuje pieczę, • fi-
nansowanie kosztów wyjazdu 
małoletniego wraz z osobą pod-
czas którego udzielana będzie 
pomoc, o którym mowa w par. 
36 pkt 4 rozporządzenia, • za-
kup urządzeń i wyposażenia

Dyżury w punkcie w Łęcznej 
(Plac Kościuszki 22 - budynek 
z salą konferencyjną Rady 
Miejskiej), odbywają się w na-
stępujących terminach: 

• czwartek – 8.00-12.00 – 
radca prawny, 

• piątek – 8.00-12.00 – psy-
cholog – pracownik pierw-
szego kontaktu, 

• piątek – 12.00-17.00 – psy-
cholog/psychoterapeuta.

Na porady obowiązują zapisy 
pod numerem: 782 515 474 lub 
81 534 38 87.

Bezpłatna pomoc w Łęcznej

Porady prawne i psychologiczne

W udostępnionym niedawno serwisie znajdują 
się niezbędne informacje dotyczące cmentarza 
komunalnego w Łęcznej. Jest cennik, numery 
telefonów oraz wyszukiwarka grobów, umożli-
wiająca przeszukiwanie bazy osób pochowanych 
i zlokalizowanie danego grobu na dokładnej ma-

pie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydru-
kować lub zapisać na komputerze. System umoż-
liwia ponadto zlecenie zapalenia znicza na grobie 
bliskich.

Strona dostępna jest pod adresem:
 www.cutt.ly/leczna

Łęczyński cmentarz komunalny
w cyfrowej bazie
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Zima zakończyła się bardzo 
szybko i już w początkach 
marca na termometrach zago-
ściły dodatnie temperatury. 
W związku z tym coroczne 
prace porządkowe na terenie 
miasta i gminy Łęczna rozpo-
częły się już w połowie marca. 
Oczywiście równolegle trwają 
standardowe zabiegi porząd-
kowe.

Sprzątanie nie tylko 
wiosenne

Stałym, całorocznym punktem 
dbania o czystość i porządek 
w gminie, jest opróżnianie śmiet-
ników miejskich zlokalizowanych 
wzdłuż dróg, chodników oraz na 
placach miejskich i terenach zie-
lonych. Śmietniki o pojemności 
40 litrów, standardowo opróż-
niane są co najmniej dwa razy 
w tygodniu w okresie jesienno
-zimowym oraz co najmniej trzy 
razy w tygodniu w okresie wio-
senno-letnim. W praktyce jednak 
kilkaset śmietników publicznych 
(ok. 400 sztuk śmietników na 
terenie miasta) opróżnianych 
jest częściej, po każdorazowym 
zgłoszeniu takiej potrzeby przez 

mieszkańców Łęcznej lub na 
skutek codziennych kontroli po-
rządku i czystości prowadzonych 
przez pracownika referatu Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Łęcznej.

Upychanie domowych 
odpadów

Szczególne natężenie zapeł-
niania śmietników miejskich 
odpadami komunalnymi wystę-
puje na terenie całego Starego 
Miasta, w okolicach cmentarza 
parafialnego, wzdłuż ul. Wojska 
Polskiego, w okolicach skatepar-
ku oraz na wszystkich placach 
miejskich. Zdecydowanie naj-
więcej odpadów komunalnych, 
w tym odpadów domowych i in-
nych odpadów, które nie powinny 
trafić do śmietników miejskich, 
znajduje się na terenie osiedla 
Bobrowniki. Wszystkie wyżej wy-
mienione miejsca wymagałyby 
kilkakrotnego sprzątania w cią-
gu dnia. Niestety, możliwości 
organizacyjne i finansowe gminy 
Łęczna są niewystarczające wo-
bec ciągłego zaśmiecania mia-
sta przez jego mieszkańców. Na 

szczególną pochwałę zasługują 
mieszkańcy Osiedla Słoneczne-
go, gdzie problem zapełniania 
śmietników miejskich odpadami 
domowymi itp. praktycznie nie 
występuje.

Ślady biesiad przy 
rowerowej ścieżce

Kolejnym, corocznym punk-
tem na mapie porządków miasta 
Łęczna jest ścieżka rowerowa 
biegnąca wzdłuż Świnki. Zgod-
nie z wnioskiem Rady Osiedla 
Samsonowicza, w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego na 2019 
rok, prace porządkowe w wą-
wozie rozpoczęły się 12 marca. 
Oczyszczono teren wąwozu z za-
legających odpadów komunal-
nych, liści, ziemi i innych śmieci. 
Usunięto drzewa, zakrzaczenia 
oraz samosiewy. Wykonano 
pielęgnację drzew oraz oczysz-
czono teren wokół odstojnika 
wód opadowych. Do uprzątnię-
cia pozostał teren skarp poło-
żonych w kierunku ul. Jagiełka 
oraz w kierunku ul. Chełmskiej. 
Powyższe tereny są nagminnie 
zaśmiecane, głównie szklanymi 
butelkami po napojach alkoho-

lowych. Każdorazowe sprzątanie 
tego terenu skutkuje zapełnie-
niem kilkudziesięciu 120-litro-
wych worków na śmieci. Nieste-
ty, po kilku tygodniach problem 
się powtarza i grupy mieszkań-
ców miasta, biesiadujących co 
noc na terenach wzdłuż ścieżki 
rowerowej, sprawnie i skutecz-
nie pokrywają szklanymi bu-
telkami całe skarpy przy rzece 
Śwince. O każdej tego typu sytu-
acji informowane są Straż Miej-
ska oraz Policja. Pozostaje mieć 
nadzieję, iż wzmożone kontrole 
powyższego terenu poskutku-
ją przerwaniem procederu co-
dziennego zaśmiecania ścieżki 
rowerowej.

Lasu też nie oszczędzają!
Niezwykle problematycznym 

terenem, ciągle zaśmiecanym, 
jest las na terenie Osiedla 
Bobrowniki. W tym roku, dzięki 
bezinteresownym i godnym po-
chwały działaniom kilku oko-
licznych mieszkańców, teren 
został wysprzątany. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Łęcznej 
będą dbali o to, żeby las nie 
uległ ponownemu zaśmieceniu.

3 stycznia Marek Martyn od-
wołany został z funkcji Prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Go-
spodarski Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Łęcznej. Jego miej-
sce zajął powołany pod koniec 
stycznia Radosław Tkaczyk.

Radosław Tkaczyk przez ostat-
nie 10 lat pracował jako zastęp-
ca dyrektora Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości. 
Wcześniej pełnił funkcję m.in. 
zastępcy wójta Milejowa, praco-
wał w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego oraz 
Urzędzie Miejskim w Łęcznej. 
Z wykształcenia jest magistrem 
budownictwa, ukończył także 
podyplomowe studia menadżer-
skie Master of Business Admini-
stration.

W czwartek 14 marca odbyła się publiczna dys-
kusja nad przyjętymi zmianami Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Łęczna. W sali Rady 
Miejskiej w Łęcznej zjawiło się kilkadziesiąt osób, 

dyskutujących o ostatecznym kształcie dokumentu.
Czas na zgłaszanie uwag już upłynął, a bur-

mistrz do dnia 18 kwietnia ma czas na rozpatrzenie 
złożonych wniosków.

Dokumenty z warstwą
elektroniczną

E-dowody 
E-dowód zewnętrznie podobny jest do wydawa-
nego dotychczas dowodu osobistego. Nowością 
jest numer CAN zapisany na pierwszej stronie 
dokumentu (awersie) oraz ujęty w kodzie kre-
skowym na drugiej stronie. To właśnie ten numer 
umożliwia skorzystanie z elektronicznych funk-
cji e-dowodu i dodatkowo zabezpiecza dokument 
przed odczytaniem danych zapisanych w war-
stwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 mar-
ca br., stają się „e-dowodami” jest warstwa elektro-
niczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz 

chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że 
wystarczy położyć go na czytniku.

WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funk-
cje dowodu osobistego – dokument nadal potwier-
dza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do 
przekraczania granic niektórych państw, które 
uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzię-
ki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane 
mogą używać e-dowodu do komunikacji z admini-
stracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali 
administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego 
środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) 
elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki 
podpisowi osobistemu).

O nowy e-dowód można wnioskować już teraz, 
nie trzeba czekać na upływ terminu ważności po-
przedniego dokumentu tożsamości.

Do tej pory około 200 osób złożyło wniosek o wy-
mianę dokumentu w Urzędzie Miejskim w Łęcznej.

Prace porządkowe na terenie miasta i gminy Łęczna

Sprzątanie nie tylko wiosenne

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy 2019 r. 
z terenu gminy Łęczna odłowiono kilkanaście 
bezdomnych lub porzuconych psów. To za-
danie ustawowe samorządu. A co z kotami? 
Władze gminy liczyły na to, że zgłosi się za-
interesowana organizacja pozarządowa. Nie-
stety, żadna nie podjęła się opieki nad wolno 
żyjącymi mruczkami. Samorząd czyni zatem 
starania, aby jak najszybciej rozpocząć do-
karmianie oraz zabiegi kastracji i sterylizacji 
kotów wolno żyjących.

Ulice, chodniki, drzewa, 
trawniki�

Z dniem 1 kwietnia rozpo-
częliśmy pozimowe sprzątanie 
ulic oraz chodników miejskich. 
W ramach tzw. oczyszczania 
przykrawężnikowego posprzą-
tanych zostanie ok. 15 kilome-
trów ulic i chodników. Również 
w kwietniu rozpoczęliśmy pie-
lęgnację drzewostanu na tere-
nie miasta. Zabiegom pielęgna-
cyjnym poddano kilkadziesiąt 
drzew obok szkoły przy ul. Bog-
danowicza oraz na terenach 
zielonych pomiędzy ul. Patrio-
tów Polskich a ul. Wierzbową 
i na Rynku III. 

Pod koniec kwietnia lub na 
początku maja rozpoczniemy 
koszenie trawników miejskich, 
których łączna powierzchnia 

wynosi ok. 25 ha. W tym samym 
czasie rozpoczniemy pielęgnację 
łęczyńskich rond oraz plewienie 
terenów zielonych.

Gdzie by tu podrzucić 
worek�...

Problemem, z którym na co 
dzień spotykają się pracownicy 
referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, jest na-
gminne „podrzucanie” worków 
ze śmieciami przez mieszkańców 
miasta i gminy. Zjawisko to wy-
stępuje szczególnie na terenach 
wzdłuż Świnki oraz Wieprza, 
na poboczach dróg gminnych 
w Starej Wsi, Rossoszu i innych 
sołectwach.

W obliczu zbliżającego się 
Dnia Ziemi pamiętajmy, że czy-
sto jest nie tam, gdzie się sprzą-
ta, lecz tam, gdzie się nie brudzi.

Porzuceni bracia mniejsi

Usiądź na chwilę i posłuchaj...

Ławka Niepodległości w Łęcznej

Zmiana prezesa PGKiM

Dyskusja nad planem

Zapraszamy do korzystania 
z Ławki Niepodległości, która 
stanęła na odnowionym Placu 
Powstań Narodowych z okazji 
100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Zgodnie z projektem przeka-
zanym przez MON, ławka ma 
kształt prostopadłościanu wyko-
nanego z betonu, ozdobionego 
słowem „Niepodległa” zapisa-
nym w oryginale ręką marszałka 
Piłsudskiego, a także logo pro-
gramu „Służymy Niepodległej” 
i orłem Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Na boku ławki umiesz-
czono pamiątkową inskrypcję 
„ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI PA-

MIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW 
DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU 
ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁ-
NIERZA POLSKIEGO W STULE-
CIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI”. Wieczorem 
ławka jest podświetlona.
Ławeczka jest multimedial-

na. Przyciski do odsłucha-
nia nagrań i ładowarkę USB 
zaprojektowano w siedzisku 
z nierdzewnej, perforowanej 
blachy. Osoby korzystające 
z ławki mogą wysłuchać frag-
mentu Pieśni Reprezentacyj-
nej Wojska Polskiego – Marsz 
I Brygady, fragmentu depeszy 
Józefa Piłsudskiego notyfiku-
jącej powstanie niepodległego 

Państwa Polskiego z 16 listo-
pada 1918 r., tekstu pt. „Szlak 
Legionowy”, a także materiału 
dźwiękowego przybliżającego 
historię łęczyńskich struktur 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
i sylwetkę ich dowódcy - Stani-
sława Lisa-Błońskiego.
Ławka jest jednocześnie hot-

spotem WiFi, a nadrukowany 
fotokod QR umożliwia pobranie 
materiałów historycznych.

Gmina Łęczna jest jednym 
z 143 laureatów konkursu 
„Ławka Niepodległości dla sa-
morządów”. Łączny koszt reali-
zacji zadania wyniósł 30 750 zł, 
z czego dofinansowanie MON 
to 23 652 zł.
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W dniach 27-28 kwietnia odbę-
dzie się charytatywna akcja, z któ-
rej dochód zostanie przeznaczony 
na pomoc dla Marcina Kuśmirka 
– mieszkańca Łęcznej, który uległ 
poważnemu wypadkowi. Został 

potrącony przez pijanego 70-lat-
ka. Poszkodowany mężczyzna od 
kilku tygodni jest w śpiączce.

27 kwietnia odbędzie się cha-
rytatywny turniej piłki nożnej, 
a dzień później gala disco polo, na 

którą biletem wstępu będzie ce-
giełka do puszki. Oba wydarzenia 
odbędą się w hali widowiskowej 
SP nr 4 przy ul. Jaśminowej.

Burmistrz Łęcznej objął wyda-
rzenia patronatem honorowym.

Obudźmy Marcina!

Łęczna znalazła się na trasie 
radia RMF FM w ramach cyklu 
„Twoje Miasto w Faktach RMF 
FM”. Na antenie usłyszeliśmy 
m.in. o historii miasta, Pojezie-
rzu Łęczyńsko-Włodawskim, wy-
darzeniach kulturalnych i spor-
towych.

Przyjazd radiowej ekipy po-
przedzony był głosowaniem 
internautów. Łęczna była 
jedną z kilku miejscowości, 
na którą, w internetowej son-
dzie, można było oddać swój 
głos. Ostatecznie z ogromną 
przewagą zwyciężyło nasze 
miasto, zostawiając rywali da-
leko z tyłu.

Radio RMF FM nadawanie 
rozpoczęło od wejścia na żywo 
z regionalistą, a zarazem rad-
nym – Piotrem Winiarskim. 
Usłyszeliśmy o organizowa-
nych w przeszłości targach 
i jarmarkach, z których Łęczna 
słynęła.

O budowie kopalni Bogdanka, 
a także niezrealizowanej wizji 
rozrostu miasta z 2-3-tysięczne-
go miasteczka do miasta o 100 
tysiącach mieszkańców mówił 
Teodor Kosiarski, były bur-
mistrz miasta, a także wicepre-
zes kopalni Bogdanka.

O „mniejszych Mazurach” 
z 60 jeziorami, czyli Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim, mówi-
ła Beata Cieślińska ze Staro-
stwa Powiatowego, odpowiada-
jąca m.in. za promocję turystyki.

Kolejne radiowe wejście po-
święcone zostało jednemu 
z najsłynniejszych festiwali 
kapel ulicznych i podwórko-
wych, który co roku odbywa się 
właśnie w Łęcznej. Jego pomy-
słodawca Adam Świeca opo-
wiedział o nadchodzącym 22. 
festiwalu, który odbędzie się 
w ostatni weekend lipca.

Tematem przedostatniego 
wejścia była lokalna kuchnia. 

Pochwalone zostały chleb oraz 
makarony z Ludwina. O zacier-
kowej zupie i pysznych piero-
gach mówiła Iwona Gładysz�.

Wizytę RMF FM zwieńczyła 
rozmowa z Piotrem Mazurkie-
wiczem, trenerem piłkarek GKS 
Górnika Łęczna, które sięgnęły 
po Mistrzostwo Polski oraz Pu-
char Polski. Nagrano także roz-
mowę z Franciszkiem Smudą, 
który prowadził męski zespół 
Górnika Łęczna.

Radio RMF FM zapraszało 
słuchaczy na Plac Kościuszki, 
na którym można było wykonać 
pamiątkowe zdjęcie, poczęsto-
wać się gorącą kawą, smacz-
nym, świeżym popcornem, 
a także posiedzieć na radiowym 
leżaku. 

Ekipie RMF FM dziękujemy 
za świetną i bezpłatną promo-
cję, Pol-Makowi – za makaron, 
GS Ludwin – za chleb, a Pubowi 
„30stka” – za pierogi.

Dzień z RMF FM

Na żywo z Łęcznej

Najpopularniejsze w Polsce radio RMF FM w sobotę, 2 marca, prezentowało audycję prosto 
z Łęcznej.

(18 lutego) Podczas II Regionalngo Spotkania 
Ekonomii Społecznej w Lublinie gmina Łęczna 
otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie 
dla jednostek samorządu terytorialnego „Sa-
morząd przyjazny ekonomii społecznej”. 

Wyróżnienie zostało przyznane za podejmowa-
nie działań z zakresu ekonomii społecznej, która 
ma coraz większe znaczenie w kreowaniu polityki 
lokalnej. Rozwija się aktywnie w naszym regio-
nie dzięki włączaniu się samorządów w działania 
wspierające powstawanie podmiotów ekonomii 
społecznej, świadome kupowanie usług od tych 
podmiotów czy też wsparcie promocyjne. Jednost-
ką rekomendującą gminę Łęczna do konkursu była 
Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym ad-
resem” utworzona przez powiat łęczyński oraz gmi-
nę Łęczna. Spółdzielnia funkcjonuje od sierpnia 
2018 r. i dzięki wsparciu merytorycznemu rozwija 
się i daje możliwość zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnością z terenu naszego powiatu. Świadczy 
usługi dla odbiorców indywidualnych oraz instytu-
cji w obszarze sprzątania oraz pielęgnacji terenów 
zielonych.

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
aktywizację zawodową. Głównym powodem zało-
żenia spółdzielni socjalnej było stworzenie stabil-
ności zatrudnienia dla osób marginalizowanych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnia socjalna stwarza możliwość rozwo-
ju sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu 
łęczyńskiego, co wpisuje się w nowy model polity-
ki społecznej państwa do rozwiązywania ważnych 
problemów społecznych na gruncie środowiska lo-
kalnego.  Justyna Sawicka

Gmina Łęczna przyjazna
ekonomii społecznej
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(12 marca) W Miejsko-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. 
Zbigniewa Herberta w Łęcz-
nej odbyło się  spotkanie 
z cyklu „Z literaturą na we-
soło” dla seniorów z Klubu 
e-Senior. 

Joanna Wronisz prowadzą-
ca spotkanie przygotowała dla 
uczestników zadania, wyma-
gające kreatywnego myślenia, 
wyobraźni i pomysłowości. 
Jednym z ćwiczeń była zabawa 
w opisywanie siebie samych, 
swoich zalet i wad oraz tworze-
nie wizerunku innych uczestni-
ków. Klubowicze chętnie brali 
udział w zajęciach, wykazali się 
inwencją, zapałem i poczuciem 
humoru. 

Nie zabrakło też akcentu zwią-
zanego z minionym niedawno 
8 marca. Seniorzy rozwiązywa-

(8 marca) „Kobiecy wieczór 
z okazji Dnia Kobiet”, zorga-
nizowany w Centrum Kultury 
w Łęcznej, obfitował w atrak-
cje i występy, które miały 
umilić paniom ten szczególny 
dla nich dzień. 

Uczestniczki miały okazję 
skorzystać z warsztatów piękna  
„Nowa Ty na wiosnę”, prowadzo-
nych przez Katarzynę Tatarczak 
i Sylwię Szkutnik, związane 
z firmą Mary Kay. Zrelaksowane 
i odmłodzone wiosennym maki-
jażem mogły cieszyć się kolejny-
mi atrakcjami. A tego wieczoru 
było ich jeszcze kilka.

Pierwszym z artystycznych 
pokazów był minirecital w wyko-
naniu duetu Mileny Kowalskiej 
i Dawida Podgórskiego, którym 
akompaniowała na fortepianie 
Melania Szczepanowska. Usły-
szeć można było utwory o tema-

tyce miłosnej. Ich odbiorowi to-
warzyszyło wzruszenie i gromkie 
brawa. 

Następnie na scenie pojawiła 
się grupa taneczna CUBANAME 
ze szkoły tańca SALSAme Dance 
Studio z Lublina. Tancerze zapre-
zentowali specyficzną odmianę 
salsy, czyli Ruedę de Casino, któ-
rą tańczyć może nieograniczona 
liczba osób. Roztańczeni goście 
zaprosili na scenę uczestniczki 
wieczoru i wspólnie odtańczyli 
fragmenty choreografii. Talentu 
i zapału paniom nie brakowało.

Kolejną gwiazdą wieczoru był 
gość specjalny – Michał Zaor-
ski, iluzjonista, który oczarował 
i zaczarował zgromadzonych. 
Ogromny wdzięk i poczucie 
humoru dopełniały precyzję 
i kunszt prezentowanych sztu-
czek. Podczas występu nikt nie 
zniknął, za to panowała niewąt-
pliwie magiczna atmosfera.

Dodatkową niespodzianką 
była loteria, w której panie miały 
szansę wygrać różnorakie nagro-
dy, a przez cały wieczór można 
było podziwiać i nabywać pięk-
ną biżuterię autorstwa Żanety 
Kowalskiej-Fudały oraz prowa-
dzić babskie pogaduszki przy ka-
wie i słodkościach.

Kobiecy wieczór

Piątkowy wieczór upłynął 
szybko i niewątpliwie pozostawił 
po sobie miłe wspomnienia. Or-

ganizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na zapro-
szenie, a Paniom życzą wszyst-

kiego, co najlepsze w każdym 
dniu, nie tylko od święta! Dołą-
czamy się do życzeń!

Zabawy z literaturą w Klubie e-SeniorMają grant od Tesco

Znamy zwycięzców V edycji 
programu grantowego „Decydu-
jesz, pomagamy!”. W wojewódz-
twie lubelskim Tesco wraz z Fun-
dacją Tesco wesprą aktywnych 
mieszkańców grantami o łącznej 
wartości 63000 zł.

Grant w wysokości 5000 zł 
otrzymał projekt Integracja dro-
gą do zdrowia psychicznego, 
realizowany przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Łęcznej.

Celem działań jest zapobiega-
nie wykluczeniu przez lokalną 

społeczność osób chorujących 
psychicznie. W ramach projek-
tu proponowane są dwa wyda-
rzenia społeczne: „Sąsiedzka 
Giełda Przydasiów” oraz „Piknik 
Integracyjny”, które mają na celu 
promocję zdrowia psychicznego, 
integrację mieszkańców miasta 
Łęczna (od dzieci po osoby do-
rosłe) oraz umożliwią konsulta-
cje społeczne z pracownikami 
różnych instytucji zajmujących 
się m.in. zagadnieniem zdrowia 
psychicznego.

li krzyżówkę literacką z okazji 
Dnia Kobiet, wysłuchali sentencji 
i aforyzmów o kobietach autor-
stwa znanych pisarzy i artystów. 

Wesołym przerywnikiem in-
telektualnych zmagań była za-

bawa ruchowa, która wymaga-
ła koncentracji i współgrania 
w grupie. 

Dzięki takim spotkaniom se-
niorzy nabierają umiejętności 
dzielenia się swoimi przeży-

ciami i poglądami, przełamują 
barierę lęku i niepewności oraz 
nabierają zdrowego dystansu do 
siebie i innych. Poprzez zabawę 
poznają się bardziej i integrują 
w grupie.



8 Nr 1(33)          Kwiecień 2019 www.leczna.pl

W maju rozpoczynamy pilotażowy program bez-
płatnych i wspólnych ćwiczeń w plenerze. Przewi-
dujemy 3-4 zajęcia w tygodniu kierowane do osób 
dorosłych, a także rodziców z dziećmi. Zajęcia pro-
wadzone będą przez instruktorów w różnych punk-
tach Łęcznej i zostaną dostosowane do kondycji 
zainteresowanych. 

– W odpowiedzi na prośby mieszkańców ruszamy 
z zajęciami na powietrzu. Jeśli będą cieszyły się one 
zainteresowaniem, ich zakres zostanie poszerzony – 
zapewnia Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej.

Terminarz pierwszych treningów opublikowany 
zostanie niebawem na stronie leczna.pl, a także na 
profilach społecznościowych urzędu.

W niedzielę 26 maja, o godzinie 14:00, w Łęcznej 
odbędzie się pierwszy profesjonalny bieg w Łęcznej 
„Kasztelańska Piątka Łęczna Biega 2019”. Ulice 
Starego Miasta i Osiedla Samsonowicza w niedziel-
ne popołudnie zamienią się w trasę biegu.

- Prawdopodobnie po raz pierwszy od 552 lat 
w mieście Łęczna odbędzie się profesjonalny bieg 

z pomiarem czasu, startem, metą i atmosferą 
wydarzenia sportowego! – zachęcają współor-
ganizatorzy wydarzenia z grupy „Łęczna Biega”.
Zapisy prowadzone są poprzez stronę Fundacji Roz-
woju Sportu w Lublinie: frslublin.pl

Burmistrz Łęcznej objął bieg patronatem hono-
rowym.

Zapraszamy na wystawę fotografii Osiedla Samsonowicza wykonanych w latach 80-tych. Ekspozycja 
w  Centrum Kultury czynna do końca września 2019 r. Wstęp wolny.

Autorzy fotografii:  Wiesław Małyszek, Eugeniusz Misiewicz.

Osiedle Samsonowicza
- gdy było nowe...

Wystawa z nutką nostalgii

Łęczna będzie biegać

Dołącz do „Kasztelańskiej Piątki”

1 kwietnia w Międzyrzecu 
Podlaskim odbyły się eliminacje 
do turnieju o Puchar Tymbar-
ku. Młode piłkarki GKS Górnik 

Łęczna startowały w kategorii 
U12 i zajęły pierwsze miejsce 
wśród 24 drużyn. Kolejny etap 
turnieju potrwa od 29 kwietnia 

do 2 maja, a mecze rozgrywane 
będą w Warszawie. Zawodniczki 
z Łęcznej będą reprezentować 
województwo lubelskie.

(30 marca) X Wojewódzkie 
Spotkania Taneczne „MARCE 
DANCE” w Krasnymstawie przy-
niosły sukces Zespołowi Tańca 

Nowoczesnego Cheers z Cen-
trum Kultury w Łęcznej. Nasza 
grupa otrzymała najwyższe noty! 
Dziewczęta były bezkonkuren-

cyjne i zdobyły Nagrodę Grand 
Prix konkursu, dyplom, statuetkę 
oraz nagrodę pieniężną.

Gratulujemy zwycięstwa!

Ćwiczmy wspólnie! Puchar Tymbarku

Sukces w Krasnymstawie
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