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Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski

Cena kropli

Nowe taryfy
opłat za wodę

i odprowadzanie
ścieków str. 2

Tak ratujemy zabytek

Dzieje się w folwarkuDzieje się w folwarku

Monitoring miejski

Jak to jest
z jakością
kamer?
Wokół systemu monitoringu miejskiego w Łęcznej narosło wiele niepraw-
dziwych informacji, dorabianych teorii i niedomówień. Jak to w końcu jest 
z jakością miejskich kamer?  str. 4

Wczesnośredniowieczna 
osada w Podzamczu
Podczas prac budowlanych prowadzonych w ramach rewitalizacji folwarku 
w Podzamczu dokonano interesującego odkrycia. Według Michała Kubery, 
archeologa nadzorującego inwestycję, robotnicy prawdopodobnie natrafili 
na ślady wczesnośredniowiecznej osady.  str. 3

Uroczystości OSP w Łęcznej

Mały metraż, a podłoga metr poniżej poziomu gruntu.
Pozwalało to na łatwiejsze ogrzanie pomieszczenia 

Cyfrowe kamery pozwalają odczytać drobne 
napisy z odległości kilkudziesięciu metrów

str. 5

str. 6

Lato w pełni, inwestycje miejskie w toku.

Mam nadzieję, że wszyscy korzystający z odnowionych

przestrzeni miejskich będą usatysfakcjonowani

ich wyglądem i funkcjonalnością.

Fot. Anna Sagan i Radosław Śladowski
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Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Henryka Śmiecha
byłego Naczelnika Miasta Łęczna

   składają

Rodzinie
      burmistrz Łęcznej
      przewodnicząca Rady Miejskiej   
      radni
      i pracownicy Urzędu Miejskiego

– Dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby obciążenia dla miesz-
kańców były jak najmniejsze, 
przy założeniu jednak, że zapew-
nione musi być bezpieczeństwo 
i niezawodność świadczonych 
usług. A tu trzeba mieć głównie 
na uwadze koszty stałe utrzy-
mania sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej, które nie są od nas 
zależne i stale rosną. Myślę tu 
o opłatach np. za energię elek-
tryczną, podatkach itp. – mówi 
Marek Martyn, prezes Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Łęcznej. – Wody Polskie przy-
jęły zaproponowane przez nas 
ceny i stawki opłat za świadczone 
usługi w zakresie wydobywania, 
uzdatniania i dostarczania wody 
oraz przyjmowania i oczyszcza-
nia ścieków, uwzględniające 
lokalne uwarunkowania na po-
ziomie gwarantującym samofi-
nansowanie się i jednocześnie 
realizację zamierzeń związanych 
z konieczną modernizacją i od-
tworzeniem urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych.

Obecnie taryfy opłat za wodę 
i ścieki są ustalane na podstawie 
nowych przepisów taryfowych 
raz na trzy lata. To niestety też 
ma wpływ na ceny, bo przed-
siębiorstwa wod.-kan. muszą 
w swoich wyliczeniach uwzględ-
niać np. prognozy podwyżek cen 
energii, wzrost podatków, wydat-
ki inwestycyjne, wydatki na kon-
serwację i utrzymanie w ruchu 
urządzeń i to w tak długim okre-
sie. Poprzedni system, w którym 
samorządy co roku same regu-
lowały ustalanie tych opłat, był 
w przypadku Łęcznej bardzo eko-
nomiczny a nadzór ogólnokrajo-
wego „regulatora rynku” nic nie 
zmienił.

PGKiM Łęczna Sp. z o.o. do-
kłada wszelkich starań, by ceny 
wody i opłaty za odprowadza-
nie ścieków były jak najniższe 
(w załączonej tabeli porówna-
nie z innymi gminami). Łęczna 
boryka się z wyjątkowo nie-
korzystnym ukształtowaniem 
terenu, który wymaga dużych 
nakładów na utrzymanie i wła-
ściwą eksploatację urządzeń 

kanalizacyjnych typu przepom-
pownie ścieków. Infrastruktura 
wod.-kan. została w Łęcznej 
wybudowana przy założeniach, 
że miasto będzie liczyło 100 tys. 
mieszkańców. Mimo to spółka, 
w porównaniu z innymi gmina-
mi, stara się jak najkorzystniej 
kształtować opłaty ze względu 
na ekonomiczne interesy miesz-
kańców. 

Wprowadzana cena wody 
w gminie Łęczna będzie wyno-
siła 3,30 zł/m sześc. netto plus 
miesięczna opłata abonamen-
towa 23,27 zł na odbiorcę netto 
(dla firm abonament 27,85 zł na 
odbiorcę netto). Opłata za odpro-
wadzanie ścieków będzie wyno-
siła: 7,05 zł/m sześc. netto plus 
opłata abonamentowa 27,88 zł 
na odbiorcę netto (dla firm 9,29 
zł na odbiorcę netto). 

Przy średnim zużyciu wody 
150 l na osobę w ciągu doby, dla 
4-osobowej rodziny łączna opła-
ta kwartalna za wodę wyniesie 
w Łęcznej 201,47 zł netto, zaś za 
ścieki 408,58 zł netto. Obowią-
zująca stawka VAT: 8%.

Nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

     Cena kropli
Od 11 lipca br. w Łęcznej obowiązują nowe stawki opłat za wodę i odprowa-
dzanie ścieków, zatwierdzone przez państwową spółkę Wody Polskie. Gdy 
powoływano tę rządową instytucję, ciągle podkreślano, że samorządy za-
wyżają opłaty, w niektórych przypadkach nawet o kilkaset procent. Okazało 
się, że taka retoryka rządzących nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. 

Z E S TA W I E N I E
zatwierdzonych cen i stawek kwartalnych opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

na terenie podlegającym Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Stawka VAT 8%

RAZEM netto należność za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki (przy założeniu, że rodzina

4 os. zużywa 18 m3/m-c, czyli 54 m3/kwartał)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.

Gmina Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Dęblinie 

Gmina Ludwin

Gmina Jastków

Gmina Cyców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Lubartowie

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach 
Sp. z o.o.

Gmina/ Przedsiębiorstwo

610,05 zł 

812,10 zł

636,90 zł

594,84 zł

895,86 zł

636,99 zł

843,48 zł

539,52 zł

623,50 zł

– Radni ocenili pana pracę. 
Otrzymał pan absolutorium za 
rok 2017.

– Głosowanie przebiegło wła-
ściwie bez dyskusji. Udzielenie 
absolutorium było poprzedzone 
odczytaniem pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz Komisji Rewizyjnej. Radni 
pozytywnie ocenili moją pracę 
i bez głosu sprzeciwu udzielili 
absolutorium.

– Jak przebiegają inwestycje?
– Większość prac trwa, albo 

niebawem się rozpocznie. Na 
inne rozpisane zostały ponowne 
przetargi. W poprzednich latach 
na każdą inwestycję mieliśmy 
wielu chętnych, a oferowane 
ceny były często poniżej koszto-
rysu. Jednak rynek zmienił się 
i teraz bywa, że zgłasza się jeden 
oferent, a proponowana kwota 
jest znacznie wyższa niż zabez-
pieczona w budżecie. Tak działo 
się m.in. w przypadku spichlerza 
na Podzamczu. Przetarg ogło-
szany był już trzy razy. 

– Jak ocenia pan Dni Łęcznej? 
Na tegorocznych frekwencja 
była niska.

– Być może obecna formuła 
imprezy na stadionie wyczerpała 
się. Sądzę, że przyszedł czas na 
refleksję i zastanowienie się nad 
zmianami, do których na pewno 
dojdzie. Rozważyć trzeba prze-
prowadzenie wśród mieszkań-

ców ankiety, która wskazałaby, 
jakich zmian oczekują w orga-
nizacji największej łęczyńskiej 
imprezy. Podobne rozwiązanie 
stosują inne samorządy.

– A co z podwyżkami cen wody 
i odprowadzania ścieków?

– Ceny metra sześc. wody 
i ścieków wzrosły od 11 lipca 
br. o 4,5%. Zatwierdzona taryfa 
przewiduje aktualizację ceny 
w kolejnych dwóch latach, by 
uwzlędnić m.in. wskaźnik in-
flacji. Nowo uchwalone prze-
pisy prawa powodują, że ani 
burmistrz, ani Rada Miejska 
nie decydują już o cenach wody 
i ścieków. Teraz taryfy zatwier-
dza nowy organ – instytucja 
rządowa Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie. 
Szczegółowe sposoby okre-
ślania taryf określają przepisy 
prawa i bez ich złamania nie 
ma żadnej dowolności w usta-
laniu cen. 

Rozmowa z Teodorem Kosiarskim, burmistrzem Łęcznej

O bieżących sprawach 
i bieżącej wodzie
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Łęczyński Odyniec Kultu-
r y,  czyli  nagroda burmi-
strza Łęcznej za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury, zo-
stał przyznany Mirosławowi 
Kozerze.

Mirosław Kozera, jest na-
uczycielem w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Łęcznej. Od mo-
mentu podjęcia pracy w 1996 
r. zawodowo związany jest 
z łęczyńską oświatą. Z racji 
wykonywanego zawodu na co 
dzień pracuje z młodzieżą, 
rozbudzając jej zainteresowa-
nia i talenty muzyczne. Jest 
powszechnie znany w środowi-
sku łęczyńskim jako animator 
kultury muzycznej wśród mło-
dzieży. Łącząc cechy pedago-
ga, psychologa i artysty potrafi 
pracować z dziećmi i młodzieżą 
na wszystkich etapach eduka-
cyjnych, zapewniając im kon-
takt z „żywą muzyką”. Swoje 
kompetencje instruktorskie 
wykorzystuje, ucząc młodzież 
śpiewu, gry na instrumentach 
klawiszowych, perkusyjnych 
i strunowych. Zespoły instru-
mentalne pod kierunkiem Mi-
rosława Kozery akompaniują 
solistom i zespołom wokalnym, 
tworząc oprawę muzyczną uro-
czystości i imprez kulturalno
-rozrywkowych.

Dla wielu młodych wycho-
wanków pana Mirosława muzy-
ka stała się dziedziną dalszego 
rozwoju i kształcenia, a niejed-
nokrotnie sposobem na życie. 
W swoim dorosłym życiu jego 
podopieczni zajmują się mu-
zyką – tworzą projekty z nią 
związane, podejmują studia na 
kierunkach muzycznych, prze-
jawiają aktywność w różnych 
sferach muzyki, od klasycznej, 

Łęczyński Odyniec Kultury za rok 2017 przyznany

Mirosław Kozera uhonorowany

jazzowej do tanecznej (jak np. 
zespoły „The Ravel”, „Defis”, 
„Nipper”). Aktywna działalność 
artystyczna Mirosława Kozery 

znacznie wykracza poza jego 
obowiązki zawodowe. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!
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OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE ŁĘCZNA

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

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

Witaniów

Łęczna
ul. Litewska 16

Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy

2 Sołectwa: Łuszczów-Kolonia, Nowogród, Trębaczów, Zofiówka
Zofiówka 85

Budynek szkoły

3
Sołectwa: Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łęczyńskie, Leopoldów, Piotrówek 

Drugi, Rossosz, Zakrzów
Ciechanki Łęczyńskie 13

Budynek szkoły

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

Łęczna
Plac Kościuszki 22

Sala konferencyjna Urzędu 
Miejskiego

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

Łęczna
ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Budynek szkoły

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

7 Łęczna – Osiedle Samsonowicza ulice: Chełmska, Gwarków, Szkolna
Łęczna ul. Szkolna 53

Budynek szkoły

8 Łęczna – Osiedle Samsonowicza ulica Staszica (bez numerów 1 i 5)
Łęczna ul. Szkolna 53

Budynek szkoły

9
Łęczna – Osiedle Samsonowicza ulice: Aleja Jana Pawła II numery parzyste od 70 do 

końca, Kapitana Żabickiego, Skarbka, Staszica numery 1 i 5, Stefanii Pawlak
Łęczna ul. Staszica 17

Budynek szkoły

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, 
Suffczyńskich, Wacława Jawoszka

Łęczna
ul. Obrońców Pokoju 1

Centrum Kultury

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

ul. Obrońców Pokoju 1
Biblioteka

12
Łęczna – Osiedle Niepodległości ulice: Bogdanowicza, Generała Sikorskiego, Patriotów 

Polskich, Wojska Polskiego

Łęczna
ul. Bogdanowicza 9

Budynek szkoły

13  Łęczna – Osiedle Bobrowniki ulice: Wierzbowa, Wiosenna
Łęczna ul. Jaśminowa 6

Budynek szkoły

14
 Łęczna – Osiedle Bobrowniki ulice: Akacjowa, Jaśminowa, Leśna, Nadwieprzańska, 

Spacerowa
Łęczna ul. Jaśminowa 6

Budynek szkoły

15 Łęczna – Osiedle Bobrowniki ulice: Wiklinowa, Wrzosowa
Łęczna ul. Jaśminowa 6

Budynek szkoły

Zmiana przepisów ustawo-
wych spowodowała koniecz-
ność zmiany podziału gminy 
na okręgi wyborcze, w których 
wybierani będą radni.

Już w najbliższych wybo-
rach samorządowych nastąpi 
zmiana systemu wyborczego 
z większościowego (okręgi jed-
nomandatowe) na proporcjo-
nalny (okręgi wielomandato-
we). Dla Łęcznej jest to powrót 
do systemu, który obowiązywał 
w wyborach samorządowych 
w 2010 roku. Przyjęty przez 
Radę Miejską w Łęcznej (na se-
sji w dniu 28 marca 2018 roku) 

podział gminy na okręgi jest 
bardzo podobny do wcześniej 
obowiązującego, a wprowadzo-
ne modyfikacje wynikają jedy-
nie ze zmian demograficznych, 
jakie w międzyczasie nastąpiły 
w Łęcznej.

W stosunku do podziału 
z 2010 roku, z okręgu 1 do okrę-
gu 4 przesunięte zostały osiedla 
Słoneczne i Kolonia Trębaczów.

Podziału Gminy Łęczna na 
okręgi wyborcze dokonała Rada 
Miejska, podejmując stosowną 
uchwałę. Rada uchwaliła też po-
dział gminy na obwody głosowa-
nia. W stosunku do dotychczaso-
wego podziału nastąpiła jedna 

Łęczna podzielona
na okręgi wyborcze
i obwody głosowania

OKRĘG 1 (wybieranych będzie 5 radnych): Łęczna – Osiedle 
Stare Miasto i Sołectwa (Ciechanki Krzesimowskie, Ciechanki Łę-
czyńskie, Leopoldów, Zakrzów, Rossosz, Piotrówek Drugi, Nowo-
gród, Łuszczów–Kolonia, Zofiówka, Trębaczów, Karolin, Witaniów, 
Podzamcze, Stara Wieś–Stasin, Stara Wieś, Stara Wieś–Kolonia)

OKRĘG 2 (6 radnych): Łęczna – Osiedle Samsonowicza

OKRĘG 3 (5 radnych): Łęczna – Osiedle Niepodległości

OKRĘG 4 (5 radnych): Łęczna – Osiedla Bobrowniki, Słoneczne 
i Kolonia Trębaczów

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.

Wczesnośredniowieczna 
osada w Podzamczu
Podczas prac budowlanych prowadzonych w ramach rewitalizacji 
folwarku w Podzamczu, wiosną tego roku dokonano interesującego 
odkrycia. W północnej części parku, przy zabudowaniach dawnego 
folwarku odkryto pozostałości słowiańskiego domostwa z IX wieku. 

Miło nam poinformować, że 
wniosek o dofinansowanie 
trzeciego etapu rewitalizacji 
parku Podzamcze otrzymał 
dotację. To już trzeci projekt 
rewitalizacyjny parku, który 
zdobył najwyższą liczbę punk-
tów i zajął pierwsze miejsce 
w rankingu.

Zarząd Województwa Lubel-
skiego w dniu 21 czerwca br. 
zatwierdził listę projektów, któ-
re spełniły kryteria i otrzymały 
wymaganą liczbę punktów oraz 
dofinansowanie w konkursie 
w ramach Osi Priorytetowej 7 
Ochrona dziedzictwa kulturowe-
go i naturalnego, Działania 7.1 
Dziedzictwo kulturowe i natural-
ne - projekty lokalne Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020.

Wśród czternastu projektów, 
które otrzymały dofinansowa-
nie, projekt gminy Łęczna pn. 
„Rewitalizacja zespołu dwor-
sko-parkowego Podzamcze – 
II etap” zajął pierwsze miejsce 
z liczbą 95 punktów. Całkowita 
wartość projektu wynosi 1,8 mln 
zł, w tym kwota przyznanego do-
finansowania to aż 1,4 mln zł.

Projekt będzie realizowany na 
powierzchni ponad 5 ha i obej-
mie obszar bezpośrednio przyle-
gający do Świnki i Wieprza, w tej 
chwili praktycznie niedostępny. 

Teren zostanie uporządkowany. 
Wykonane zostaną nowe na-
sadzenia, placyki i alejki o na-
wierzchni mineralnej i brukowej. 
Zostaną ustawione nowe ławki 
i kosze na śmieci oraz tablice 
informacyjne. Teren oświetli 18 
latarni parkowych. Powstaną 
ścieżki edukacyjne: historyczna 
i biologiczna. Będzie to część 
parku o najbardziej naturalnym 
charakterze. Większość nasa-
dzeń będą stanowiły rodzime 
gatunki. 

Prace w parku zostały podzie-
lone na trzy etapy: tzw. park 
włoski, folwark i park ekologicz-
ny w dolinie Świnki i Wieprza. 
Ułatwiło to złożenie odrębnych 
wniosków oraz pozyskanie dofi-
nansowania. 

Przypominamy, że w ubie-
głym roku zakończyła się rewi-
talizacja centralnej części parku 
wraz z ogrodem włoskim (I etap) 
W tym roku realizowane są pra-
ce rewitalizacyjne zabudowań 
dawnego folwarku (II etap). Przy-
znane dofinansowanie pozwoli 
na dokończenie kompleksowej 
rewitalizacji parku, w części na-
leżącej do gminy Łęczna. Wyko-
nana w poszczególnych etapach 
infrastruktura stworzy jedną 
funkcjonalną całość.

Umowę o dofinansowanie 
projektu z Województwem Lu-
belskim podpisano 29 czerwca 
2018 r.

Po raz trzeci – pierwsi!
Kolejna dotacja na park w Podzamczu

zmiana – sołectwo Trębaczów 
zostało przesunięte do obwodu 
głosowania z siedzibą komisji 
wyborczej w budynku szkoły 
w Zofiówce. Zmiana ta jest zgod-

na z wnioskami mieszkańców 
sołectwa. Możliwość zaskarże-
nia przyjętego podziału jest taka 
sama jak w przypadku podziału 
gminy na okręgi wyborcze.

Do naszych czasów po dawnej 
zabudowie pozostały warstwy 
gleby odróżniające się od na-
turalnego podłoża intensywnie 
czarną barwą. Analiza ich kształ-
tu i rozplanowania pozwoliła do 
pewnego stopnia odtworzyć wy-
gląd znajdującej się tu budowli. 
Miała ona kształt zbliżony do 
kwadratu o wymiarach około 4x4 
m. Przy północnej stronie tego 
obiektu zachowały się ślady po 
trzech drewnianych słupach, 
które tworzyły coś w rodzaju 
podcienia lub wzmacniały 
konstrukcję tej części budowli. 
Podłoga najprawdopodobniej 
znajdowała się nieco poniżej 

otaczającego chatę terenu. 
Przypuszczalnie był to budynek 
mieszkalny. W jego otoczeniu od-
notowano jeszcze inne obiekty, z 
których jeden o wymiarach około 
3,5 x 1,5 m mógł pełnić funkcję 
dużego paleniska lub pieca, przy 
którym przygotowywano posiłki 
lub wędzono mięso. Przy opisa-
nych konstrukcjach znaleziono 
fragmenty glinianych naczyń, po-
lepę (glinę używaną do uszczel-
niania drewnianych ścian) oraz 
żelazny nożyk. Odsłonięta zagro-
da stanowi zapewne część więk-
szej osady słowiańskiej, której  
pozostałości znalazły się poza 
obszarem realizowanych prac.
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Do końca sierpnia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego w Łęcznej przyjmuje zgłosze-
nia opiekunów wolno żyjących kotów, którzy chcieliby wskazać 
miejsce ustawienia domków dla kotów. Kocie domki są wykonane 
z drewna i zostały ocieplone styropianem. Są podzielone w pionie 
i poziomie, dzięki czemu w każdym znajdują się cztery pomiesz-
czenia zapewniające kotom dobre schronienie, również na czas 
zimy.

Domki, aby spełniały swoją rolę, muszą być ustawione w miejscach 
bytowania kotów – tam, gdzie te zwierzęta żyją od lat. Nie wolno ko-
tów wyłapywać, wywozić, ani utrudniać ich bytowania.

Propozycje można składać telefonicznie – nr 81 535 86 47 oraz 
mailowo: gkios@um.leczna.pl

Futrzakom będzie lepiej, a i ludzkim sercom lżej

Kocie domki

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów 
komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Od tej pory 
odpady są dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskie-
go trafia papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na 
szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), 
żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ule-
gające biodegradacji.

Tyle teoria, bo rzeczywistość w łęczyńskich wiatach śmieciowych 
wygląda zupełnie inaczej. Chociaż pojemniki są oznaczane coraz le-
piej, to znaczna część mieszkańców nie zwraca uwagi na podział na 
frakcje i rzuca wszystko i wszędzie. Dlatego w pojemnikach na szkło 
znajdują się np. odpady z obiadu.

Bez zaangażowania i segregacji odpadów będziemy za wywóz śmie-
ci płacili więcej. Od 2018 roku stawka tzw. opłaty marszałkowskiej za 
składowanie odpadów zmieszanych wzrosła z 24,14 zł do 140 zł za 
tonę. W przyszłym roku będzie to 170 zł, a w roku 2020, aż 270 zł za 
tonę.

Śmieciowy problem, nie tylko w Łęcznej

Wokół systemu monitoringu miejskiego w Łęcznej na-
rosło wiele nieprawdziwych informacji, dorabianych 
teorii i niedomówień. Jak to w końcu jest z jakością 
miejskich kamer?

System składa się z 28 kamer. Tylko jedna z nich jest 
stałopozycyjna, pozostałe mają możliwość przybliżania 
i obracania się. Większość, bo 20 z nich, to urządzenia 
nowoczesne i cyfrowe. Analogowych jest 8, w przyszłości 
zostaną wymienione na cyfrowe.

Kamery cyfrowe są na tyle dokładne, że przy optymal-
nych warunkach pogodowych pozwalają na 30-krotne 
przybliżenie obrazu. Z kamery zamontowanej na budynku 
mieszkalnym przy ul. Patriotów Polskich można np. prze-
czytać regulamin placu zabaw oddalony od kamery kilka-
dziesiąt metrów.

Lokalizacja kamer konsultowana była z mieszkańcami 
i policją. Propozycje przedstawiane przez mundurowych 
w latach 2014-2016 dotyczące miejsc instalacji kamer 
odnosiły się głównie do miejsc grupowania się młodzie-
ży. Opinie te miały znaczący wpływ na wybór lokalizacji 
nowych kamer. Priorytet stanowiło eliminowanie miejsc, 
w których istniało realne zagrożenie bezpieczeństwa, za-
kłócanie spokoju, spożywano alkohol oraz występowały 
inne czyny bezprawne.

Cieszy dyskusja o zasadności rozbudowy monitoringu. 
Wymiana kamer analogowych od dawna jest planowana 
przez Straż Miejską i będzie realizowana w miarę posiada-
nych środków. Planowana modernizacja zakłada również 
wymianę serwera, co wpłynie na jakość i szybkość syste-
mu jako całości. 

Odrębna sprawa to rejestracja konkretnych zdarzeń. 
W dużej mierze jest to kwestia obsługi monitoringu. 
W Łęcznej zajmują się tym dwie osoby na cywilnych stano-
wiskach. Kamery mają możliwość skierowania na konkret-
ny obszar i przybliżenia obrazu. Jeśli chociażby w nocy 
systemem zajmowaliby się policjanci i reagowali na bie-
żąco na rejestrowane zdarzenia, system działałby jeszcze 
lepiej. W tym momencie to nie jakość urządzeń, a poprawa 
współpracy i obsługi systemu monitoringu staje się prio-
rytetem i kierunkiem podejmowanych działań.

W całym obiekcie trwa jedno-
czesna wymiana instalacji elek-
trycznej i instalacji c.o. Prace są 
prowadzone równolegle przez 
niezależne ekipy. Wykonano 
także pomiary stolarki okien-
nej – trwa już produkcja okien. 
Jednocześnie wymieniana jest 
wentylacja na basenie.

Roboty przebiegają planowo 
i zgodnie z harmonogramem. 
Celem inwestycji jest poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Łęcznej.

Kiedy efekty?
Spółka WAMACO z Lublina 

w terminie do 31.10.2018 r. wy-
mieni instalację c.o. części dydak-
tycznej i części sportowej oraz wy-
kona wentylację hali basenowej 
za kwotę 1.194.576,00 zł. 

Fabryka Okien SPECTRUM 
w Lublinie w terminie do 
30.09.2018 r. wymieni stolarkę 
okienną i drzwiową za kwotę 
747.744,16 zł. 

Do końca października br. zo-
staną zamontowane panele foto-
woltaiczne na dachu basenu.

Pracowite wakacje
w szkole
Uczniowie i nauczyciele odpoczywają na zasłużonych wakacjach, 
ale nie oznacza to, że w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy 
Szkolnej panuje spokój i cisza. W budynku i wokół niego uwijają 
się wykonawcy m.in. termomodernizacji.

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.

Monitoring miejski

Jak to jest
z jakością
kamer?

Obraz z kamery cyfrowej, zoom 1x

Obraz z kamery cyfrowej, zoom 30x

Obraz z kamery analogowej
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Chociaż na pierwszy rzut oka 
na budowie nie widać spek-
takularnych zmian, to w re-
witalizowanym folwarku na 
Podzamczu sporo się dzieje. 
Wykonano już obrzeża alejek 
i dolną warstwę konstruk-
cyjną. Ustawiono latarnie 
parkowe i wybrukowano pla-
cyki pod ławki. Zasiano część 
trawników.

Najważniejszą jednak częścią 
inwestycji jest zabezpieczenie 
ruin folwarku. Wszystkie ele-
menty konstrukcyjne budynku 
obory są już wykonane, na-
tomiast w budynku stajni są 
wykonane częściowo. Równo-
legle trwają prace związane 
z zabezpieczeniem lica murów. 
W budynku suszarni chmie-
lu wykonano prace związane 
z uzupełnieniem i izolacją ścian 
fundamentowych i przygotowa-
no podłoże dla montażu scho-
dów w wieży.

Równie ważne rzeczy dzieją 
się poza placem budowy. Przy-
gotowano już elementy stalo-
we, które zostaną wykorzysta-
ne do zabezpieczenia i stężenia 
wyższych ścian w największym 
budynku stajni. Część tych 
konstrukcji widać już na pla-
cu budowy. Powstaje także 
stalowa konstrukcja schodów 
i tarasu suszarni chmielu. Po 
dopasowaniu zostanie wysłana 
do ocynkowania i zmontowana 
w wieży.

Tak ratujemy zabytek

Dzieje się Dzieje się 
w folwarkuw folwarku

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.

Mury ruin wzmocniono nowymi elementami konstrukcyjnymi

Wieża suszarni chmielu przygotowana do montażu krętych schodów

Elementy stalowe, które wzmocnią budynki. Przed montażem zostały 
zabezpieczone metodą cynkowania

Trwa drugi etap przebudo-
wy Placu Powstań Narodowych 
w Łęcznej. Prace prowadzone są 
na terenie pomiędzy cmentarzem 
parafialnym, a osiedlem Niepod-
ległości. Budowane lub przebu-
dowywane są chodniki z kostki 
brukowej o łącznej długości 550 
metrów. Na terenie pobliskiego 
parkingu powstanie 114 miejsc 
postojowych.

Zwieńczeniem prac będzie 
nowe zagospodarowanie terenów 
zielonych. Na skwerze zostaną 
dosadzone drzewa i krzewy, a ro-
śliny rosnące tam dotychczas bęą 
poddane pielęgnacji. Powstaną 
również nowe trawni przy którycg 
staną estet ławki

Pięknieje Plac Powstań Narodowych

Elementy skate parku zostały prze-
sunięte poza jego obręb na czas trwa-
nia prac. Rozpoczęło się naprawianie 
nawierzchni – powstanie nowa płyta 
oraz nowe schody łączące obie części 
placu.

Modernizacja jest konieczna ze 
względu na zły stan techniczny na-
wierzchni płyty, na której widoczne są 
spękania i odspojenia betonu.

Nowa nawierzchnia skate parku bę-
dzie miała podwyższoną odporność na 
warunki zewnętrzne – korozję chlorko-
wą, korozję karbonatyzacyjną, przem-
rażanie – zamrażanie.

Prace będą kosztowały około 230 ty-
sięcy złotych i powinny zakończyć się 
w wakacje.

Skate park w Łęcznej – początek modernizacji

Beton też korodujeBeton też koroduje
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Dni ŁęcznejDni Łęcznej
       2018

Wyjątkową oprawę zyskał ju-
bileusz 160-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łęcznej. 
Święto łęczyńskich druhów 
połączono z wojewódzkimi 
obchodami Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny. Wśród gości 
byli m.in.: prezes Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP Waldemar 
Pawlak, a także poseł Jan Łopa-
ta, marszałek województwa lu-
belskiego Sławomir Sosnowski, 
starosta łęczyński Roman Cho-
lewa, burmistrz Łęcznej Teodor 

Kosiarski oraz wójtowie okolicz-
nych miejscowości.

W uroczystym apelu w cen-
trum miasta na Placu Kościuszki 
uczestniczyły aż 134 jednostki 
OSP z województwa lubelskiego 
ze stuletnim i dłuższym stażem 
działalności społecznej wraz 
z pocztami sztandarowymi oraz 
kompania honorowa Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP woj. lubelskiego, kom-
pania honorowa PSP woj. lubel-
skiego oraz kompania honorowa 
jednostek OSP z powiatu łęczyń-
skiego a także mieszkańcy i sym-
patycy pożarnictwa.

Prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Lubli-
nie druh Marian Starownik po-
dziękował w swoim wystąpieniu 
wszystkim strażakom za zaan-
gażowanie, społeczną bezinte-
resowną działalność i poświę-
cenie podczas niesienia pomocy 
a także za ochronę życia, zdro-
wia ludzkiego i mienia.

Prezes OSP Łęczna Michał 
Czajkowski przedstawił rys hi-
storyczny jednostki z Łęcznej, 
która obchodzi swoje 160-le-
cie i jest jedną z najstarszych 
ochotniczych straży pożarnych 
w Polsce.

Wyróżniający się strażacy, 
działacze Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz osoby 
współpracujące ze strażakami zo-
stali uhonorowani odznaczeniami 
i medalami za aktywną działalność 
społeczną na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej w szeregach ochot-
niczych straży pożarnych oraz 
w uznaniu szczególnych zasług 
dla rozwoju i umacniania Związku, 
a także za bezinteresowną służbę 
na rzecz ochrony życia i mienia.

Na zakończenie odbył się ro-
dzinny festyn z zabawą i atrak-
cjami dla całych rodzin.
Fot. Anna Sagan i Radosław Śladowski

Uroczystości OSP w Łęcznej

Mistrzynie z Górnika Łęczna

Piłkarki GKS Górnik Łęczna 
zdobyły Mistrzostwo Polski! Po 
raz pierwszy sięgnęły po naj-
wyższe ligowe trofeum. Jednak 
już kilka dni później otrzymały 
drugą koronę, zdobywając także 
Puchar Polski! 

W trakcie Dni Łęcznej sztab 
szkoleniowy oraz zawodniczki 
Zielono-Czarnych otrzymały 
upominki i podziękowania zło-
żone w imieniu mieszkańców 
Łęcznej przez burmistrza Teodo-
ra Kosiarskiego.
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Z okazji Światowego Dnia Autyzmu, 6 kwietnia ratusz ponownie 
został podświetlony na niebiesko. Wcześniej na placu Kościuszki 
miał miejsce festyn integracyjny pod hasłem „Świat – przyjaciel nas 
wszystkich”. Występy przedszkolaków, uczniów, przejazd motocykli-
stów, a także pierwsze uruchomienie fontanny i występ raperów po-
chodzących z Łęcznej, tj. składu Filip i Kuki, uatrakcyjniły ten dzień.

Tego dnia – na niebiesko

Sportowcy z laurem

Podczas Dni Łęcznej wręczo-
no nagrody sportowcom, którzy 
w 2017 roku wyróżnili się osią-
gnięciami w swojej dyscyplinie.

Nagrodzeni to: Daniel Cur (Lu-
belski Klub Sportów Walki DAN), 
Kacper Głowienka (Akademia 
Sztuk Walki), Sara Steć (Akade-
mia Sztuk Walki), Kacper Szym-
czuk (Akademia Sztuk Walki), 
Gabriel Brożek (Klub Sportowy 
BUDOWLANI Lublin), Nikodem 
Dejko (Akademia Sztuk Wal-
ki), Igor Głowienka (Akademia 
Sztuk Walki), Lena Głowienka 
(Akademia Sztuk Walki), Grze-
gorz Kędzierski (Klub Sportowy 
BUDOWLANI Lublin), Bartosz 

Sadowski (Akademia Sztuk 
Walki), Paweł Siedlecki (Klub 
Sportowy BUDOWLANI Lublin), 
Olaf Steć (Akademia Sztuk 
Walki), Daniel Szostakiewicz 
(Akademia Sztuk Walki), Paweł 
Bielecki (Akademia Sztuk Wal-
ki), Martyna Chołast (Górniczy 
Klub Sportowy GÓRNIK Łęczna), 
Natalia Nowak (Górniczy Klub 
Sportowy GÓRNIK Łęczna), Ka-
mil Pawłowski (Klub Motorowy 
CROSS w Lublinie), Leon Steć 
(Akademia Sztuk Walki), Kuba 
Szymczuk (Akademia Sztuk 
Walki), Jakub Wojciechowski 
(Lubelski Klub Sportów Walki 
DAN). 

Seniorzy świętowali

Na łęczyńskie obchody Światowego Dnia Niepełnosprawności, 
które zorganizowano w hotelu Secession, przyszło kilkadziesiąt 
osób. – Przełamywanie barier i tworzenie warunków umożliwiają-
cych niepełnosprawnym czynne uczestnictwo w życiu społecznym 
należy do naszych obowiązków – podkreślał Stanisław Dudek, prze-
wodniczący łęczyńskiego oddziału PZERiI.

Brawa dla artystów! 

Młodzi i kreatywni – tak 
najkrócej można scharakte-
ryzować laureatów nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultu-
ry. To wyróżnienie, za działania 
w 2017 roku, otrzymali: Dawid 

Macioszek, Michał Grabiec, 
Matylda Wójcik, Angelika 
Siuda, Julia Misztal, Wiktoria 
Drewniak, Julia Jakubowska, 
Magdalena Baka. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 
1 czerwca w Centrum Kultury 
w Łęcznej.

Patriotycznie

Data 3 maja przypomina o pierwszej polskiej Konstytucji, ale także 
o tym, że ojczyzna to dobro wspólne i wspólny obowiązek. Podczas 
patriotycznej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja tak mówił o tym burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski: - W roku 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i w hołdzie dla roda-
ków, którzy walczyli o Polskę, niepodległą, zjednoczoną, jedną - pro-
szę o pamięć i pielęgnowanie tego, co nas łączy, a nie tego co dzieli!

(13-19 maja) Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Tadeusza Kościuszki w Łęcznej gościła dele-
gacje uczniów wraz z nauczycielami z czte-

rech partnerskich szkół - z Grecji, Włoch, 
Słowenii i Chorwacji. Była to piąta i jedno-
cześnie ostatnia krótkoterminowa wymia-

na młodzieży w ramach projektu Erasmus+ 
„Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy”, któ-
ry szkoła realizowała od 1 września 2016 r.

Wizyta międzynarodowej grupy Erasmus+
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(30 maja) Ulicami Starego Miasta w Łęcznej 
wiodła trasa XVI Biegu im. Kasztelana Jana Tę-
czyńskiego Łęczna 2018. Rywalizowało 242 za-
wodników z dziewięciu szkół powiatu łęczyńskie-
go. Przedstawiamy zdobywców czołowych miejsc.

Szkoły podstawowe. Klasy I-II, dziewczęta: 
Nikola Pielech (SP nr 2 w Łęcznej), Nadia Połet-
ko (SP nr 2 w Łęcznej), Milena Sobiesiak (SP nr 
2 w Łęcznej); chłopcy: Igor Bałaszek (SP nr 2 
w Łęcznej), Wiktor Lipiec (SP nr 2 w Łęcznej, Kac-
per Arciszewski - SP w Głębokiem). Klasy III-IV, 
dziewczęta: Agnieszka Zięba (SP nr 2 w Łęcznej), 
Karolina Dylewska (SP w Cycowie), Joanna Dolec-
ka (SP nr 2 w Łęcznej); chłopcy: Oliwier Fryt (SP 
nr 4 w Łęcznej), Jakub Nitendel (SP w Głębokiem), 
Bartosz Antończak (SP nr 4 w Łęcznej). Klasy 
V-VI, dziewczęta: Paula Kloc (SP w Głębokiem), 
Martyna Patyra (SP nr 4 w Łęcznej), Nikola Cie-
niuch (SP nr 4 w Łęcznej), chłopcy: Kacper Ple-
skot (SP nr 2 w Cycowie), Błażej Gański (SP nr 4 
w Łęcznej), Konrad Chróscik (SP w Cycowie).

Klasy VII oraz oddziały gimnazjalne, dziew-
częta: Martyna Jaworska (ZS w Cycowie), Marty-
na Białasz (ZS w Cycowie), Luiza Szaniawska (SP 

4 w Łęcznej); chłopcy: Marcel Sobieski (SP nr 2 
w Łęcznej), Bartłomiej Kosior (ZS w Cycowie), Mi-
chał Zalewski (ZS w Cycowie).

Szkoły ponadgimnazjalne, dziewczęta: Alicja 
Dzirba (ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej), Julita Ogrodnik (ZS w Kijanach), Wik-
toria Brodzik (ZS w Kijanach); chłopcy: Robert 
Ośko (Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej), Michał 
Kwiatkowski (ZS im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Łęcznej), Michał Mitura (ZS im. Króla Ka-
zimierza Jagiellończyka w Łęcznej).

Łęczyński Bieg Kasztelański

Pracownicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy w Łęcznej od kilku lat 
prowadzą działania dla środowi-
ska lokalnego współfinansowne 
ze środków Gminnego Programu 
Przeciwdziałania i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

W ofercie są m.in.: Klub 
Twórczego Rodzica (warsztaty 
plastyczno-techniczne dla ro-
dziców z dziećmi w wieku 5-11 
lat), Młodzieżowy Wolontariat 
(kierowany głównie do uczniów 
łęczyńskich gimnazjów; mło-
dzież włącza się w organizację 
festynów pikników lub pomaga 
rówieśnikom nadrobić zaległości 
w nauce), Klub Kobiet Aktyw-
nych (propozycja dla pań, któ-

rych głównym zajęciem jest pro-
wadzenie domu i wychowywanie 
dzieci, a ich własne potrzeby 
odeszły na dalszy plan; w Klubie 
podejmują działania na rzecz 
własnego rozwoju, angażują się 
również w działania na rzecz 
społeczności lokalnej).

Zajęcia i imprezy organizowa-
ne przez MOPS cieszą się sporą 
popularnością. Tak było m.in. 
13 maja, podczas podchodów 
rodzinnych. Wystartowało aż 
56 drużyn. Równie udane były 
warsztaty rodzinne, których 
celem było pogłębienie rela-
cji rodzica z dzieckiem poprzez 
wspólne zabawy i bliski kontakt 
oraz ćwiczenie umiejętności.

Wielu uczestników przycią-
gnął Piknik Rodzinny współ-
organizowany przez MOPS, 
PCPR i Zespół interdyscypli-
narny. Wśród atrakcji były 
dmuchane zjeżdżalnie, wata 
cukrowa, kiełbaski z grilla, ką-
cik ze słodyczami i owocami, 
malowanie twarzy, wykonywa-
nie zwierząt i kwiatów z ba-
lonów. Do tego pokaz sprzętu 
Państwowej Straży Pożarnej 
z Łęcznej, nauka udzielania 
pierwszej pomocy, gry, zabawy 
i konkursy oraz występy gru-
py teatralnej Figiel, zespołu 
Bębnoludy, zespołu Fantazja, 
Klaudii Mutwickiej oraz Łuka-
sza Liska.

MOPS, rodzina - nudy nie ma

Od niedawna, w centrum Łęcznej (ul. Górnicza 
3/19), funkcjonuje Klub Akacjowa. To kameralne 
miejsce, w którym można uzyskać wsparcie i po-
moc po doświadczeniu kryzysu psychicznego, 
bądź doświadczając trudności z powodu kryzysu 
członka rodziny.

Klub ma na celu pomoc w powrocie do jak naj-
pełniejszego, satysfakcjonującego życia społecz-
nego i zawodowego. Ma także zapewniać niezbęd-
ne wsparcie w obliczu wyzwań stawianych nam 
przez życie tak, aby zapobiec kolejnym kryzysom 
u uczestnika Klubu. To miejsce prowadzone przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej we 
współpracy z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Ini-
cjatyw Społecznych, funkcjonuje w ramach Part-
nerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.

Klub otwarty jest od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 12.00-18.00, a w piątki od 12.00 do 
16.00. Pomoc świadczą specjaliści: pracownik so-
cjalny, psycholog, terapeuta środowiskowy, tera-

peuta zajęciowy. Można liczyć także na konsultacje 
i poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie przez 
osoby po kryzysach w ramach grupy samopomoco-
wej. 

Szczegóły oferty - w siedzibie Klubu lub pod nu-
merem tel. 883 665 344 (w godz. pracy Klubu). 

Klub Akacjowa dla potrzebujących wsparcia

Chociaż Polska reprezentacja na Mistrzostwach 
Świata w piłce nożnej w Rosji zawiodła, to kibice ro-

bili co mogli. Naszych dopingowały również przed-
szkolaki z Przedszkola nr 3 w Łęcznej. 

Biało-Czerwone przedszkolaki

W Filii nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej przy ul Jaśmi-
nowej 4 uroczyście rozstrzygnięto i podsumowa-
no IX Powiatowy Konkurs Plastyczny Propagujący 
Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków pt. „Bliżej 
siebie”. Filia nr 3 była organizatorem konkursu 
wspólnie ze Stowarzyszeniem MONAR – Poradnią 
Profilaktyczno–Konsultacyjną w Łęcznej. Przedsta-
wiamy wyniki w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. SZKOŁY PODSTAWOWE: miejsce 1. ex aequo 
- Marcel Ulewicz (SP nr 2), Natalia Lipińska (SP nr 
2), Matylda Wójcik (CK Łęczna); miejsce 2. - Kata-
rzyna Lendzion (SP nr 2); miejsce 3. - Zofia Dobosz 
SP nr 4. Wyróżnienia: Roksana Majewska (SP nr 
2), Olga Krzewicka (Placówka Opiekuńczo-Wycho-
wawcza Kijany), Inga Misztal (SP nr 2), Kacper Kłę-
bokowski (SP nr 2), Oliwia Pelica (SP nr 2), Gracjan 
Goś (SP nr 2), Wiktoria Pastusiak (SP nr 2). GIMNA-
ZJUM i SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: miejsce 
1. - Jakub Oleksiejczuk (Gimn. w Cycowie), miejsce 
2. - Katarzyna Martyn (Gimnazjum Podgłębokie), 
miejsce 3. - Kalina Bronecka (Gimn. w Cycowie). 
Wyróżnienia: Magdalena Baka (CK Łęczna), Lau-

ra Kniazew (Podgłębokie), Ewelina Królik (Cyców), 
Martyna Jaworska (Cyców), Kamila Bąk (Gimn. nr 2 
Łęczna). 

Nagrody wręczał zastępca burmistrza Leszek 
Włodarski.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestni-
czyły piłkarki ekstraligowego klubu GKS „Górnik”: 
Emilia Zdunek i Alicja Dyguś. E. Zdunek, mówiła 
o tym, jak ważne w życiu każdego młodego człowie-
ka są pasja oraz nauka.

Bliżej siebie, dalej od zagrożenia

Konkurs współorganizowa-
ny przez Filię nr 3 to tylko jed-
na z imprez przeprowadzonych 
ostatnio przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. 
Na liście przedsięwzięć są tak-
że m.in. akcje: „Znani w Łęcznej 
czytają dzieciom legendy pol-
skie”, „(Do)wolność czytania” (to 

akcja dla najmłodszych), „Glo-
balnie w bibliotekach” (wspólnie 
z Klubem E-Senior; cel: zaanga-
żowanie czytelników w dyskusję 
dotyczącą pomocy humanitar-
nej) oraz lubiana przez dzieci 
„Noc w bibliotece”.

Przypominamy, że na czas 
wakacji (23 czerwca - 1 wrze-

śnia) Biblioteka Główna oraz 
Filie zmieniły godziny otwar-
cia. Biblioteka Główna i Filie 1, 
2, 3 będą czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-16.00. 
Filia nr 4 w Zakrzowie będzie 
czynna: od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-14.00. W soboty 
biblioteki sąnieczynne. 
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